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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и
чланова 37. тачка 6. и 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 31. седници, одржаној дана 28. марта 2019. године, донела је

СТРАТЕГИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНА
1. УВОД
Саобраћај и саобраћајни проблеми постају доминантни и присутни у свим плановима, у саобраћајној и укупној развојној политици друштва. Стручњаци најразноврснијих профила (поред инжењера, лекара, психолога, све чешће су присутне примењене
технологије, систематска анализа, социологија, теорија комуникација итд.) развијају теорије и моделе безбедности саобраћаја. Као коначан циљ дефинише се управљање укупним транспортним системом, тако да се не омета његов развој, а да се побољша безбедност саобраћаја. Узима се у обзир ризик у саобраћају, регулисање и транспортни систем у
целини. Последице саобраћајне незгоде се анализирају интегрално. Поред материјалних
последица (штете, губици и трошкови), све више се уважавају нематеријалне последице
саобраћајних незгода (бол, патња, социјално загађивање животне средине итд.) Особе
које управљају возилом третирају се као корисници пута, а аутомобили као потреба савременог човека.
Поједине земље су крајем 80-их и почетком 90-их година прошлог века усвојиле
нове приступе решавања проблема угрожености људи и имовине у саобраћају, односно
проблема безбедности саобраћаја, кроз дефинисање стратегија безбедности саобраћаја.
До тог периода постојало је размишљање да већину одговорности за настанак саобраћајних незгода сносе сами учесници у саобраћају. Међутим, сада је таква одговорност знатно
проширена, почевши од оних људи и институција који доносе важне одлуке у вези друштвеног живота и на крају до појединачних учесника у саобраћају. Примена стратегије
безбедности саобраћаја се у претходних тридесет година показала као најбољи пут за
решавање проблема безбедности саобраћаја. Њеном применом се обезбеђује ефикасна
сарадња и координација свих субјеката безбедности саобраћаја на различитим нивоима
управљања, као и праћење и вредновање остварених ефеката у току њене примене.
1.1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Општи циљеви израде Студије, пратећих истраживања и других активности су:
•

систематичан и свеобухватан трансфер знања у области безбедности саобраћаја, а посебно трансфер знања и искустава у управљању безбедношћу
саобраћаја, у пројектовању и реализацији стратегија и планова безбедности
саобраћаја;
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•

стручно сагледавање најважнијих обележја стања безбедности саобраћаја на
подручју општине Бачка Паланка;

•

конципирање смерница и најзначајнијих елемената стратегије безбедности
саобраћаја и

•

дефинисање и усаглашавање визије, циљева (краткорочних и дугорочних) и
кључних области рада у безбедности саобраћаја.

Парцијални циљеви истраживања су:
•

Анализа искустава најразвијенијих земаља,

•

Анализа наших искустава у управљању безбедношћу саобраћаја,

•

Анализа препорука УН, ПРИ, КЕМТ и других међународних организација у
вези управљања безбедношћу саобраћаја,

•

Анализа стања појединих фактора безбедности саобраћаја у општини Бачка
Паланка, и

•

Конципирање и усаглашавање најважнијих елемената Стратегије безбедности
саобраћаја општине Бачка Паланка, у периоду од 2018. до 2020. године.

1.2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
У циљу ефикасне реализације истраживања и добијања јасних и корисних резултата, а на основу, предмета истраживања и постављених циљева уочена је потреба за
применом следећих научно-истраживачких метода и техника истраживања:
•

Истраживачке технике које ће бити коришћене за преглед досадашњих истраживања:

-- Анализа литературе је техника која се примењује у поступку изучавања
доступне литературе из области безбедности деце у саобраћају;
-- Статистичка обрада је коришћена за квантитативну анализу и синтезу;
-- Квалитативна обрада података.
•

Посебне научне методе и поступци који ће бити коришћени за анализу досадашњих истраживања:

-- Метода анализе (поступак истраживања заснован на објашњењу проблема
путем рашчлањивања сложених целина на једноставније саставне делове,
односно, којим ће се утврдити најзначајнији појединачни аспекти посматраних незгода) и синтезе (поступак истраживања заснован на спајању простих
целина у сложеније форме);
-- Метода генерализације и конкретизације;
-- Метода класификације (уочавање скупова са сличним својствима).
•

Опште научне и техничке методе научног истраживања које ће бити коришћене
за прикупљање и обраду података:

-- Метода доказивања (полазне хипотезе);
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-- Статистичка метода (Саобраћајне незгоде су погодне за статистичко исказивање јер се састоје од великог броја јединица које се могу нумерички исказати.
Статистичком методом ће се утврдити динамика и структура саобраћајних
незгода са децом као и њихових последица и међусобних утицаја елемената.
Применом овог метода графички и табеларно ће се приказати статистички
подаци посматраних појава - помоћу показатеља откривају се структуре и
законитости појаве у појединим интервалима);
-- Компаративна метода (упоређивање истих или сличних чињеница, појава или
процеса, односно уочавање њихове сличности и разлика у понашању);
-- Метода моделовања.
2. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
2.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Безбедност саобраћаја је појам чије се значење изводи из описа опасности и ризика
у функционисању система саобраћаја. Схватање безбедности се готово поистовећује са
појмом ризика учешћа у саобраћају јер је ризик лакше одмерити и практично преовладава схватање да саобраћају више одговара опис опасности који је изведен из појма
ризика, односно учешћа у саобраћају (употребе технички неисправног возила, вожња
под посебним атмосферским условима). Овакве карактеристике претходне ситуације
описују објективни ризик, а субјективни ризик је величина која зависи од процене објективног ризика односно опасности кроз процену способности. Субјективни ризик је теже
утврдити због тога што је индивидуални доживљај ситуација у саобраћају комплексан.
Ризичним се сматра излагање опасности, за коју је извесно да постоји јер се оправдано
очекује штетна последица услед деловања извора опасности. Апстрактна и конкретна
опасност имају исте одлике ризика, односно одлике објективног ризика и истовремено се
узимају у обзир и чиниоци субјективног ризика.
Безбедност саобраћаја треба да елиминише опасности из саобраћаја, утиче на
објективни ризик одвијања саобраћаја и субјективни ризик учешћа у саобраћају. У сваком случају, апсолутна заштита саобраћаја је тешко остварљива и због тога циљ безбедности у саобраћају је да оствари оптимално деловање заштите, искористи могући утицај
на опасност и успостави примерену контролу ризика. Потребно је познавање целокупног
система и организованост саобраћаја које треба узети у обзир јер појединац не може да
контролише све ризике учешћа у саобраћају.
Циљ управљања безбедношћу друмског саобраћаја је унапређење процеса
одвијања саобраћаја кроз смањење броја и последица саобраћајних незгода. Управљање
безбедношћу у саобраћају мора бити конкретно. Са једне стране саобраћај је користан
за људе узимајући у обзир његову покретљивост и избор, а са друге стране непрестано
учеснике у саобраћају излаже разним опасностима и последицама тако да управљање
безбедношћу саобраћаја треба да стоји између њих и да их повеже на правилан начин.
Управљање безбедношћу саобраћаја значи дати приоритет безбедности, инфраструктури, потребно је улагање финансијских средстава сваке државе, подршка управљивости система итд.
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Основни предуслови које треба створити да би се могло управљати безбедношћу
саобраћаја, између осталог, су (Инић и Јовановић, 2004):
•

Свеобухватан, стабилан систем организације друштва, уз општи ниво ангажовања друштвене заједнице (шира друштвена основа, односно укључивање
већег броја институција).

•

Побољшање структуре мера друштвене интервенције кроз преузимање већег
броја, пре свега, превентивних мера.

•

Дати одговарајуће место безбедности саобраћаја међу опште признатим потребама друштва.

•

Дефинисање циљева и стратешких активности којима ће се ти циљеви остварити на подлози изучених појавних облика и узрока саобраћајних незгода.

•

Програмирани рад (уместо непрограмираног), што подразумева постојање квалитетних, стручно утемељених, осмишљених, конкретних, економски оправданих, практично спроводљивих програма и планова безбедности саобраћаја.

•

Поуздан информациони систем, чији се значај цени, а чији се подаци стручно
тумаче и који су доступни великом броју институција. То подразумева успешну
интеграцију технологија за сакупљање података, стручну анализу постојећег
стања, дефинисање природе и величине проблема, управљање и комуникацију
релевантним информацијама.

•

Систематска примена стручно верификоване политике, праксе и рационално
коришћење ресурса безбедности саобраћаја.

•

Постојање националног тела за безбедност саобраћаја, као и координационалних тела за безбедност саобраћаја на свим нивоима административног организовања.

•

Озбиљне и оспособљене научне институције које се на мултидисциплинаран
начин баве изучавањем проблема безбедности саобраћаја и применом одговарајућих мера.

•

Дефинисање јасне улоге институција у систему безбедности саобраћаја,
посебно однос између органа управе и других институција.

•

Оптимална децентрализација одлука и финансијских средстава, како би и
локалне институције безбедност саобраћаја осећале као свој проблем.

•

Партнерство, између јавног и приватног сектора, стварање интеракције између
свих институција и корисника пута. Нарочито повећати учешће у систему приватног сектора (предузећа, индустрија, транспорт, трговина и др.), укључујући
полујавне и приватне природне помагаче и партнере.

•

Дефинисање одговорности институција за стање у овој области.

•

Стално праћење, преиспитивање и унапређење рада институција.

•

Стално праћење и вредновање улоге, учинка, ефеката, домета и граница сваке
мере друштвене интервенције која се предузима.
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Јачање уставности и законитости, функционисање правне државе и развој
друштвених односа (законитост, између осталог, има и значајне превентивне
ефекте).

2.2. СТРАТЕГИЈА КАО ЕЛЕМЕНАТ УПРАВЉАЊА
БЕЗБЕДНОШЋУ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
Стратегија безбедности саобраћаја (у даљем тексту: Стратегија) представља систематизоване и формализоване приказе најважнијих обележја постојећег стања, квантификована обележја жељеног стања (визије и циљеви) и основне правце рада у циљу
приближавања жељеном стању (управљачке мере).
Стратегија представља оквире за планирање рада у области безбедности саобраћаја. Стратегија може да се наставља на стратегијске документе о развоју саобраћаја,
односно да произилазе из тих докумената. Међутим, веома је важно међусобно усаглашавати документе на различитим нивоима.
2.2.1. Принципи дефинисања и примене стратегије
Стратегија у области безбедности саобраћаја представља систем научних сазнања
и вештина реаговања на проблеме безбедности саобраћаја и начина остваривања дефинисаних циљева у оквиру ње.
Усвајање и примену стратегије карактеришу следећи принципи:
•

Координација. Да би се успешно применила стратегија, мора постојати ефикасна координација која подразумева договор о заједничком циљу и интеграцији повезаних активности између националног и локалног нивоа и нивоа
заједнице.

•

Доказана најбоља пракса. Овај принцип подразумева употребу најбољих
постојећих метода за спречавање настанка саобраћајних незгода.

•

Економска ефективност. При избору програма безбедности саобраћаја у центру пажње је његова економска ефективност.

•

Контрола и вредновање. Принцип истиче важност редовне контроле резултата
који се остварују спровођењем програма. Потребно је појединачне програме
надгледати да би се добила слика њихове ефикасности, што ће даље омогућити
побољшање појединих пограма.

•

Безбедност саобраћаја-обавеза свих субјеката. Принцип се односи на способност заједнице да прихвати одговорност за безбедност саобраћаја, да утврди
иницијативе у области безбедности саобраћаја и да утиче на њих. Сви учесници у саобраћају и други субјекти који могу да утичу на безбедност саобраћаја
морају прихватити одговорност како би се побољшала безбедност саобраћаја.

2.2.2. Елементи стратегије
Основни елементи стратегије су:
•

Визије. Визије безбедности саобраћаја, по државама, зависе од њиховог степена развоја и тренутног стања безбедности саобраћаја. Визије могу бити
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достигнуте када буду прихваћене и разумљиве од стране појединца и друштва. Визије будућности би требале да управљају свим активностима које воде
ка побољшању безбедности саобраћаја, а сва решења која се доносе у том циљу
треба на њој да почивају. Визије морају бити заједнички резултат свих друштвених чинилаца, широко прихваћена вредност и водећи принцип деловања.
•

Циљеви. Да би се у потпуности искористила могућа побољшања у безбедности
саобраћаја до којих се долази на основу нових сазнања, искуства и технолошког напредка, многе земље постављају различите циљеве (нпр. смањење броја
саобраћајних незгода или промена понашања учесника у саобраћају и др.). Оно
што један циљ чини различитим од прогнозе јесте намера која стоји иза њега:
циљ је прогноза која је предпостављена да мотивише и једино ће бити остварена ако се учини захтевани напор. Дефинисање циљева је неопходно ради
што ефикаснијег организовања рада у области безбедности саобраћаја, а према
времену трајања они могу бити краткорочни, средњерочни и дугорочни. Специфични циљеви постављају основу за планирање акција и неопходну кооперацију од стране различитих учесника који суделују у његовој реализацији.

Значај дефинисања циљева је што они:
-- припремају основе за консензус када је у питању идентификација и имплементација контрамера,
-- мотивишу оне који доприносе њиховом остварењу,
-- омогућавају рангирање и имплементацију мера сагласно смањењу саобраћајних незгода које може да оствари свака мера,
-- подижу општи ниво ангажовања шире заједнице када је у питању безбедност
саобраћаја,
-- омогућавају процену учињеног напретка и идентификују простор за будуће
активности у безбедности саобраћаја.
•

Мере (акције). Друштвени став и однос према негативним појавама у саобраћају
може се сагледати анализом система реаговања. Од избора мера, њихове садржине и начина спровођења зависе ефекти и у којој мери ће поједине мере бити
схваћене и од коликог броја корисника пута прихваћене. Да би их прихватили
морају схватити њихову улогу, сврху и значај. Мере и акције које су усмерене
на суштинске проблеме безбедности саобраћаја лакше ће бити прихваћене и
схваћене.
3. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 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 организација и Светска банка су урадиле
Европски извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима: Ка повећању безбедности саобраћаја на путевима и одрживом транспорту.

398 страна - Број 10//2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

28. март 2019. године

Једну од најзначајнијих основа за доношење и усвајање стратешких докумената
у великом броју земаља представља и Московска декларација о безбедности саобраћаја
коју је новембра 2010. године потписало укупно 147 држава.
Резолуција Генералне скуштине УН-а број 64/255 која је усвојена 10. маја 2010.
године сугерисала је свим државама чланнцама да наставе са спровођењем активности
за унапређење безбедности саобраћаја, са посебним освртом на кључне факторе безбедности саобраћаја. Поред тога, ова Резолуција се у великој мери ослањала на Извештај о
превенцији повреда у друмском саобраћају.
Једна од најзачајних ставки у овој Резолуцији је проглашење Деценије безбедности саобраћаја у свим државама чланицама.
Генерална скуштина УН-а је током 2010. године усвојила Глобални план безбедности саобраћаја у оквиру Деценије акције посвећене унапређењу безбедности саобраћаја
на путевима у периоду од 2011. до 2020. године.
Овај план садржи кључне оквире за спровођење активности у оквиру пет кључних стубова безбедности саобраћаја на путевима. Уједињене нације су препоручиле
државама чланицама да преузму пуну одговорност за безбедност саобраћаја и формирају национална тела за безбедност саобраћаја. У том смислу су препоручене следеће
стратешке мере:
1. Дефинисати природу и обим проблема безбедности саобраћаја,
2. Успоставити радну групу која ће истраживати проблем,
3. Дефинисати улогу и основати национално тело за безбедност саобраћаја,
4. Нормативно уредити оснивање и рад националног тела за безбедност саобраћаја,
5. Успоставити рад националног тела за безбедност саобраћаја,
6. Обезбедити техничку и финансијску подршку,
7. Успоставити друга координациона тела,
8. Издвојити програм ургентних мера и активности и
9. Припремити и имплементирати петогодишњи Програм безбедности саобраћаја
Светска здравствена организација је посебно активна у области безбедности саобраћаја. Својим стратешким документима и значајним међународним акцијама значајно
доприноси унапређењу ставова о безбедности саобраћаја и стратешкомпланирању активности. Нпр. кампања Traffic Safety is no Аccident (безбедност саобраћаја није случајна)
која је 07. априла 2004. успоставила као светски дан безбедности саобраћаја и покренула
многе државе да преиспитају своју политику у овој области.
Међународна организација за превентиву је међу првима усвојила стратешке
документе о безбедности саобраћаја:
1. Међународну стратегију безбедности саобраћаја на путевима и
2. Национални стратешки планови безбедности саобраћаја – кодекс добре праксе.
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Међународна стратегија безбедности саобраћаја на путевима је дала пет препорука: ускладити дефиниције и статистике како би се формирала квалитетна међународна
база података, више пажње посветити истраживањима у безбедности саобраћаја, усаглашеним међународним анкетама пратити ставове јавног мњења о важним питањима безбедности саобраћаја, успоставити стални систем информисања корисника, вожња под
утицајем алкохола треба да буде приоритет у кампањама безбедности саобраћаја.
Препоручене су МЕРЕ које се односе на:
•

понашање у саобраћају (саобраћајно образовање од раног детињства, обукавозача, обука инструктора и кампање),

•

возила,

•

путеве,

•

законодавство и прописе,

•

казне,

•

организацију помоћи повређенима,

•

заштиту животне средине и квалитета живота.

У споменутом документу предвиђено је ПЛАНИРАЊЕ МЕРА ПОМОЋИ
ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ, а посебно у области обучавања особља, промена понашања,
прописа, побољшања путева, усавршавања или успостављања пружања помоћи жртвама
у саобраћајним незгодама, оцењивања ефеката предузетих мера, методологије и приступа
безбедности саобраћаја, финансијских средстава, успостављања партнерских пројеката.
Коначно, на крају документа Међународне организације за превентиву истакнут је значај НАДГЛЕДАЊА ЕФЕКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, а посебно уделу успостављања квалитетних и усаглашених база података о кампањама и активностима у безбедности саобраћаја, уз показивање метода и резултата свим заинтересованим.
3.1. 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 резолуција и других докумената о безбедности саобраћаја,
међу којима се могу истаћи:
1. Прошлост, садашњост и будућност безбедности саобраћаја у КЕМТ и
2. 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.
У дискусији о критеријумима за безбедност саобраћаја истиче се да незгода није
случајан догађај (већ се може спречити), дају се основни подаци, истиче се значај праћења
основних мерила безбедности саобраћаја. При томе се разликују директна мерила апсолутних последица (број погинулих, број теже повређених, број лакше повређених и број
незгода са материјалном штетом), директна мерила ризика саобраћајни и јавни ризик и
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индиректна мерила (број „замало незгода“, ниво изложености, мерила понашања, мерила
стандарда путева и возила, организација, законодавство, ниво свести грађана итд.).
У прегледу проблема и трендова у безбедности саобраћаја извршено је одлично
поређење безбедности различитих видова саобраћаја, поређење безбедности саобраћаја
у Европи (38 држава), САД и Јапану. У Прегледу основних проблема у безбедности саобраћаја истакнута су људска ограничења и три нивоа проблема безбедности саобраћаја.
Међу Принципима противмера (5. део) дати су општи принципи и три могућности
смањивања људских грешака.
У приказу Досадашњег рада у безбедности саобраћаја истакнути су статистички
извештаји, најзначајнији стручни скупови, резолуције и препоруке. Јасно су истакнуте
Грешке у досадашњем раду Кораци и приоритети у будућем раду у безбедности саобраћаја. С обзиром да је наша земља чланица Конференције, веома је значајно проучавати и користити овај и друге стратешке документе ове организације, а посебно могућности размене са другим чланицама.
3.2. СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УСМЕРАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Данас се најзначајнији процеси у области безбедности саобраћаја дешавају и
покрећу на нивоу ЕУ. ЕУ је успоставила и стално унапређује рад Европског савета за
безбедност саобраћаја који прати стање, подстиче, покреће и координира најважније
стратешке активности у безбедности саобраћаја у ЕУ и шире.
Као стратешка основа за даљи рад утврђено је успостављање базе података на
нивоу ЕУ. Идентификовани су кључни проблеми безбедности саобраћаја у ЕУ: брзина,
алкохол, нови возачи, рањиви учесници у саобраћају, повећање употребе сигурносних
појасева 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.
У документу су дати елементи стратегије, мере на нивоу ЕУ и процењени ефекти појединих мера, повређених у незгодама, збрињавање повређених. Истиче се потреба за евалуацијомпрограма, за сталним истраживањима и управљањем безбедношћу саобраћаја.
Дате су препоруке за почетну имплементацију појединих мера и акција и препоруке за
издвајање знатно већих финансијских и људских ресурса за безбедност саобраћаја.
3.3. РЕЗИМЕ МЕЂУНАРОДНИХ ИСКУСТАВА У ПОГЛЕДУ
ДОНОШЕЊА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА
За успостављање рада у безбедности саобраћаја најважнији су национални документи:
•

национална стратегија безбедности саобраћаја и

•

национални планови безбедности саобраћаја.

Наиме, на основу поменутих и других међународних и наднационалних стратешких докумената, припрема се национална стратегија безбедности саобраћаја коју разматра и донеси највиши политички орган у држави (народна скупштина). Стратегија се
може односити на период од 5 или 10 година. На основу стратегије припрема се нацио-
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нални план безбедности саобраћаја који се односе на годишње или двогодишње периоде. Ове планове разматра и доноси највиши орган извршне власти у држави (влада), а
затим слични документи за различите нивое локалне самоуправе, предузећа, установе
и друге субјекте. Ова документа доносе тако да буду у складу с документима на вишем
нивоу, односно да што боље подрже реализацију националних циљева. Закључком Владе
Републике Србије из 2014. године усвојене су Полазне основе за доношење националне
стратегије безбедности саобраћаја на путевима.Стратегија безбедности саобраћаја на
путевима републике Србије за период 2015-2020.године коју је Влада Републике Србије
донела 2015.године.
3.4. 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 саобраћаја 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.
3.4.1. 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,
односно обавезу државе да заштиту деце у саобраћају истакне у први план.
3.4.2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС, 24/2018,
41/2018 и 41/2018 - др. закон) у чл. 13. предвиђа да Скупштине јединица територијалне
аутономије, односно јединица локалне самоуправе, доносе стратегију и годишњи план
безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Националним планом. Поред правила саобраћаја уређује институционални
оквир система безбедности саобраћаја, и финансирање система. Такође, у основи се овим
законом уређује део система 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 саобраћаја, као и друге одредбе од значаја за систем безбедности саобраћаја.
3.4.3. Закон о јавним путевима
Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12
и104/13) уређује управљање, заштиту и одржавање јавних путева. Свакако најважнија
одредба која се односи на безбедност саобраћаја јесте обавеза управљача јавног пута да
обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на јавном путу. Поједине одредбе
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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 настанак саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем итд.). 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,
управљање црним тачкама, независну оцену доприноса пута за настанак саобраћајне
незгоде са најмање једним погинулим лицем итд.).
3.4.4. Кривични законик
Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05
– исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) садржи главу која одређује кривична
дела против безбедности јавног саобраћаја, а заштитни субјекти јесу живот односно тело
људи и имовина већег обима. Инкриминисане радње јесу пре свих: непридржавање саобраћајних прописа, уништење односно оштећење саобраћајне сигнализације или опреме
пута, постављање препрека на саобраћајници, несавестан надзор над стањем и одржавањем саобраћајница, и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.
3.4.5. Закон о прекршајима
Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13) 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 путевима, систем прекршајног кажњавања јесте веома
значајан у репресивном делу система безбедности саобраћаја.
Закон о прекршајима познаје и хитан поступак, када се осумњичени за прекршај
може одмах спровести прекршајном суду, а казна се може извршити пре правноснажности одлуке о казни. Овај институт нарочито је погодан у борби против вишеструких
повратника и учинилаца најтежих прекршаја против безбедности саобраћаја.
3.4.6. Закон о полицији
Закон о полицији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 63/09 – УС и 92/11) уређује
поступање саобраћајно полицијских службеника у поступку контроле и регулисања саобраћаја на путевима, односно одређује полицијска овлашћења у тим пословима.
3.4.7. 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”.
3.4.8. Закон о општем управном поступку
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Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01
и„Службени гласник РС”, број 30/10) јесте системски закон који уређује поступање
управних односно извршних органа. Овај пропис примењује се у поступању органа надлежних за контролу (полиција, инспекција), али и органа надлежних за управљање безбедношћу саобраћаја односно техничко регулисање.
3.4.9. Закон о обавезном осигурању у саобраћају
Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени 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.
3.4.10. Закон о ванредним ситуацијама
Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
уређује систем заштите и спасавања људи и добара од елементарних непогода и других
несрећа укључујући и саобраћајне незгоде, надлежности државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе у заштити и спасавању; успоставља
службу „112” која ће обезбедити функционалну интеграцију служби од интереса за заштиту и спасавање чиме ће се обезбедити координирана, брза и ефикасна интервенција
ватрогасно – спасилачких јединица, хитне медицинске помоћи и саобраћајне полиције у
случају саобраћајних незгода.
3.4.11. Закон о здравственој заштити
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др.закон и 93/14) уређује систем здравствене
заштите као организоване и свеобухватне делатности друштва са основним циљем да се
оствари највећи могући ниво очувања и унапређења здравља грађана, спречавање и рано
откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно
лечење и рехабилитација.
3.4.12. Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) 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 наставу и остале
активности, на квалитативном и квантитативном нивоу који ће обезбедити да долазеће
генерације стичу ставове и имају знање неопходно за безбедно и одговорно учествовање
у саобраћају.
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3.4.13. 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.
3.4.14. Стратешки оквир
Влада је 2007. године усвојила Стратегију развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 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 безбедност саобраћаја
као важан сегмент у унапређењу транспортног система.
4. 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 инвестициони пројекат, може се рећи да је
потребно сагледати „IRR” (интерна стопa приноса) везану са саобраћајне незгоде. Досадашњи резултати показују да инвестирање у безбедност саобраћаја даје „IRR” од10% до
30%, односно да се таква ефикасна улагања могу ретко наћи у другим областима.
4.1. ТРОШКОВИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Трошкови саобраћајних незгода представљају укупну висину штета изазваних
саобраћајним незгодама. У трошкове саобраћајних незгода спадају:
•

бол и патња жртава саобраћајних незгода,

•

губитак квалитета живота жртава саобраћајних незгода,

•

некомпензована бол и недостатак жртве родбини,

•

изгубљена продуктивност,

•

трошкови оштећења возила и објеката,

•

трошкови здравствених услуга,

•

социјална давања,

•

трошкови поступања након саобраћајне незгоде (хитне службе),

•

изгубљена добит,

•

трошкови осигурања,

•

трошкови радног места,

•

правни трошкови,

•

трошкови правосудних органа,
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•

трошкови спровођења санкција,

•

трошкови услед временских губитака и др.
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Висина штете настале у саобраћајним незгодама се не може прецизно измерити,
проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине штете
настале у саобраћајним незгодама. У Републици Србији још увек није званично прихваћен (усвојен) модел за процену штете у саобраћајној незгоди.
4.2. ОСНОВНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Основни извор финансирања активности за унапређење безбедности саобраћаја у
општини Бачка Паланка је
1. Буџет јединице локалне самоуправе.
2. Наплаћене новчане казне за прекршаје на путевима на подручју општине предвиђене Законом о безбедности саобраћаја на путевима
3. Поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе,
4. остали приходи.
Поред основних, постоје и други могући додатни извори средстава за унапређење
безбедности саобраћаја:
•

% од цене продатог горива,

•

% од наплаћених полиса осигурања у друмском саобраћају,

•

% средстава за одржавање путева,

•

% средстава за изградњу нових путева,

•

% средстава од наплаћене путарине,

•

% средстава од пореза на употребу моторних возила, и др.
5. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

5.1 ИЗВЕШТАЈ О ОСНОВНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ПЕРИОДУ ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ
Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице саобраћајних незгода) представља један од најчешће коришћених елемената за праћење
стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју, планирање мера и активности
и праћење ефеката примењених мера. У складу са тим Агенција је извршила анализу
стања безбедности саобраћаја за сваку локалну самоуправу (општину и град) појединачно и израдила Извештај са најважнијим чињеницама за сваку локалну самоуправу.
Анализе су извршене на основу података о саобраћајним незгодама које су се догодиле
у периоду од 2013. до 2017. године и резултата истраживања индикатора безбедности
саобраћаја у Републици Србији 2017. године.
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Овај извештај садржи основне податке о стању безбедности саобраћаја на територији општине Бачка Паланка. У извештају се налазе подаци о тренду који је успостављен
у претходном петогодишњем периоду (2013-2017. година) када су у питању број саобраћајних незгода (СН) и број погинулих (ПОГ) и повређених (ПОВ) лица у саобраћајним незгодама на територији општине Бачка Паланка. Извршена је анализа стања безбедности саобраћаја за следеће категорије учесника у саобраћају: пешаци, бициклисти,
мотоциклисти (МОТ) и мопедисти (МОП), возачи и путници у путничким аутомобилима (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 Нови Сад. Осим горе поменутих анализа,
Извештај садржи и податке о тренутном стању безбедности саобраћаја на територији
општине Бачка Паланка, у односу на циљеве дефинисане Националном стратегијом безбедности 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 детаљнијих
истраживања и будућих активности свих субјеката на територији општине, у циљу унапређења безбедности саобраћаја.
5.2 КАРТА ЈАВНОГ ПОНДЕРИСАНОГ РИЗИКА СТРАДАЊА ПО
ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2017. ГОДИНЕ
На карти су приказане јавног пондерисаног ризика страдања становништва у
друмском саобраћају, за 2017. годину, за сваку локалну самоуправу (општину и град) у
Републици Србији. Јавни пондерисани ризик представља однос пондерисаног укупног
броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама (погинули, тешко повређени и лако
повређени) током 2017. године и броја становника за сваку локалну самоуправу. Вредности јавног пондерисаног ризика су подељене у 5 класа. Јавни пондерисани ризик за општину Бачка Паланка припада класи средње вредности ризика, при чему је у 2017. години
дошло до смањењајавног пондерисаног ризика у односу на 2016. годину.
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5.3 СТРУКТУРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА, ПЕРИОД 2013-2017. ГОДИНА
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5.4 СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА, ПЕРИОД 2013-2017. ГОДИНА
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5.9 БЕЗБЕДНОСТ ТРАКТОРИСТА У САОБРАЋАЈУ (2013-2017. година)
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5.10 БЕЗБЕДНОСТ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ (2013-2017. година)
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5.12 ИНДИКАТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
ЗА 2017. ГОДИНУ* ЗА ПОЛИЦИЈСКУ УПРАВУ НОВИ САД
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Основни циљеви безбедности саобраћаја општине Бачка Паланка у складу са
националном Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, за
период од 2015. до 2020. године

Најважније чињенице о стању безбедности саобраћаја на територији општине
Бачка Паланка, у периоду од 2013. до 2017. године
Догодило се укупно 741 саобраћајна незгода, од којих је 498 саобраћајних незгода
са настрадалим лицима.
•

У саобраћајним незгодама погинуло је 24 лица, док је теже и лакше повређено
724 лица.

•

Постоји тренд раста броја погинулих лица.

•

Погинуло је 2 пешака, што чини 8% од укупног броја погинулих лица у СН.

•

Погинуло је 3 бициклисте, што чини 12% укупног броја погинулих лица у СН.
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•

Погинуло је 3 возача и путника на мотоциклима и мопедима, што чини 12% од
укупног броја погинулих лица у СН.

•

Погинуло је 15 возача и путника у ПА, што чини 62% од укупног броја погинулих лица у СН.

•

У саобраћајним незгодама где је један од учесника био трактор, није било погинулих лица.

•

У саобраћајним незгодама где је један од учесника било теретно возило, погинуло је 5 лица, што чини 21% од укупног броја погинулих лица.

•

У посматраном периоду повређено је 60-оро деце, док је једно (1) дете погинуло
у саобраћајним незгодама. Деца су највише страдала у својству путника (44%).

•

У саобраћајним незгодама погинуло је 5 младих. Млади чине 21% од укупног
броја погинулих лица у саобраћајним незгодама. Млади у саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству возача (54%).

•

У саобраћајним незгодама погинуло је 6 лица старости 65 и више година, што
чини 25% од укупног броја погинулих лица. Старија лица у саобраћајним незгодама најчешће страдају у својству бициклисте (42%).

•

Највећи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима припада групи
типова саобраћајних незгода „СН са најмање два возила – без скретања“.

•

Највише настрадалих лица у саобраћајним незгодама било је у октобру.

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 територији 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 учесницима у
саобраћају, и који евидентира податке о саобраћајним незгодама.

•

Управљач пута на локалном нивоу. Одговоран за безбедно и несметано
одвијање саобраћајана 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 збрињавање и лечење повређених у саобраћајним незгодама.

•

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,
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Технички прегледи возила. Одговорни за квалитет контроле техничке исправности возилаи др.

5.13 ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Узимајући у обзир резултате анализе стања безбедности саобраћаја, у наставку је
датпредлог ургентних мера које је неопходно предузимати у будућем периоду:
•

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 саобраћајне
сигнализације и опреме-физичке препреке, у циљу смањивања брзина кретања
возила и сл.).

•

Заштита деце у саобраћају (редовно спровођење 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'' ипостављање
друге саобраћајне сигнализације 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 спровођење активности усмерених
ка едукацији младих учесника у саобраћају, посебно оних који тек треба да
полажу возачки испит).

•

Заштита пешака у саобраћају (редовно спровођење кампања у циљу унапређења безбедности пешака у саобраћају; постављање додатне саобраћајне
сигнализације и опреме у циљу заштите пешака – ограничити брзине кретања
возила, поставити заштитне ограде, физичке препреке на коловозу, посебно
у зонама атракција: пијаце, тржни центри, зоне школа; додатно осветљавање
пешачких прелаза; уређење ''зона школа''; уређење ''' и ''зона успореног саобраћаја'' и сл).

•

Унапређење безбедности бициклиста (унапређење процеса обуке и едукације бициклиста на свим нивоима, промовисање употребе заштитне опреме
од стране бициклиста, прилагођавање саобраћајне инфраструктуре за бициклисте; посебно мере усмерити ка безбедности деце-бициклиста у саобраћају).

•

Промена понашања учесника у саобраћају (редовно спровођење превентивно-промотивних активности - кампања и акција усмерених ка унапређењу
безбедности саобраћаја).

•

Спровођење поштовања прописа у саобраћају (већа присила од стране саобраћајне полиције на локацијама које су се издвојиле као небезбедне, а посебно
контрола поштовања ограничења брзине, конзумирање алкохола, употреба
сигурносних појасева у возилу; контрола прописа који се односе на пешаке;
постављање система за видеонадзор саобраћаја; постављање опреме за детекцију саобраћајних прекршаја итд.).

•

Максимално ангажовање локалних медија у функцији унапређења безбедности саобраћаја и промене свести о значају безбедног учешћа у саобраћају.
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6. ЖЕЉЕНО СТАЊЕ
Амбиција
Смањити смртности (број погинулих на милион становника, односно број погинулих на 100 милион возило километара) и ризик од тешких повреда (број лица која су у
саобраћају задобила трајну инвалидност на милион становника, односно број лицакоја
су у саобраћају задобила трајну инвалидност на 100 милион возило километара) на ниво
најуспешнијих држава Европске уније.
Мисија
Постојан и делотворан систем безбедности друмског саобраћаја.
Визија
Друмски саобраћај без погинулих, са знатно смањеним бројем повређених и
знатно смањеним трошковима саобраћајних незгода.
Циљеви
Доношење стратегије треба да омогући изградњу одрживог и делотворног система
управљања безбедношћу саобраћаја до 2020. године који ће омогућити:
•

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 2010. годину и

•

да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошковисаобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2010. годину.

Посматрајући наведене циљеве, за подручје општине Бачка Паланка циљеви су:
•

да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године,

•

Број погинулих лица да буде мањи од 3.

•

Број тешко повређене деце да буде мањи од 2.

•

Број тешко повређених лица да буде мањи од 50.

7. ОСНОВНА НАЧЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Приликом предузимања активности и мера ради достизања жељеног стања у системубезбедности саобраћаја, неопходно је поштовати одређена начела.
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.
Начело примене науке и струке
Деловање у систему безбедности саобраћаја предузима се у складу са важећим
методама, правилима и принципима науке и струке.
Начело професионализма
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Појединци који делују у систему безбедности саобраћаја треба да буду стручно
образовани и оспособљени за улогу коју имају у систему, и да стално унапређују
својазнања.
Поредити се са најбољим
Оцењујући стање система безбедности саобраћаја и достигнућа, треба се поредити са најбољима у Европи и свету.
Одговорност свих пре и после саобраћајне незгоде
Сваки субјекат система безбедности саобраћаја односно појединац мора да сноси
одговорност за своје пропусте у систему безбедности саобраћаја. Одговорност за саобраћајну незгоду немају само непосредни учесници саобраћајне незгоде.
Начело заштите деце
Деца уживају посебну заштиту у саобраћају. Приликом деловања у систему безбедности саобраћаја, безбедност деце је први приоритет.
Начело заштите младих
Безбедност младих у саобраћају прати се са посебном пажњом, и ради безбедности младих предузимају се посебне мере.
Начело смањења аутономије воље учесника у саобраћају
Путеви и возила треба да буду такви да спрече доношење погрешних одлука учесника у саобраћају.
Начело опраштања
Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви да ублаже
последице грешке другог учесника у саобраћају.
Управљање засновано на реалним подацима
Избор мера, праћење и оцена ефеката у систему безбедности саобраћаја заснивају
се на подацима о незгодама, повређеним и погинулим лицима, индикаторима безбедности саобраћаја и другим релевантним подацима који пружају реалну слику о стању
система.
Начело кооперације и координације
Ефикасно деловање у систему безбедности саобраћаја могуће је само уз заједничко и усаглашено деловање субјеката безбедности саобраћаја.
Начело заштите животне средине
Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви да негативне последице по животну средину буду што мање.
8. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА (СТУБОВИ)
Прихватајући препоруке Организације уједињених нација (ОУН) изражене у документу Глобални план деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020који је сачинила
Светска здравствена организација (СЗО23) опредељено је пет кључних области рада(пет
стубова) ради достизања жељеног стања у систему безбедности саобраћаја (UN Road
Safety Collaboration, 2010).
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Кључне области рада у безбедности саобраћаја су(UN Road Safety Collaboration,
•

Организација и управљање безбедношћу саобраћаја – Стратешко
управљање безбедношћу саобраћаја засновано на развијеном заштитном систему који подразумева јачање постојећих и изградњу нових капацитета безбедности саобраћаја, односно носилаца активности.

•

Безбеднији путеви и кретање – Представља вишедимензионални приступ
који подразумева ангажовање и сарадњу већег броја различитих субјеката.
Ефикасно управљање безбедношћу путном инфраструктуром подразумева
спровођење одговарајућих процедура санација опасних места и ревизију
будућих пројеката.

•

Безбеднија возила – Унапређење безбедносних елемената возила у погледу
активне и пасивне безбедности.

•

Безбеднији учесници у саобраћају – Унапређење ставова, знања и понашања
учесника у саобраћају применом едукација, обука али и репресивних мера.
Унапређење рањивих категорија учесника у саобраћају

•

Деловање након саобраћајне незгоде - Обука о пружању прве помоћи, ублажавање последица, координација хитних служби и спречавање секундарних
саобраћајних незгода, утврђивања начина повређивања.
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8.1. ПРВИ СТУБ – ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ
БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Ради достизања циљева стратегије Општина Бачка Паланка ће на првом месту
радити на изградњи и јачању капацитета и интегритета свих институција значајних за
безбедност саобраћаја. Посебно значајно је унапредити и њихову посвећеност и рад на
унапређењу безбедности саобраћаја.
Најважнији проблеми безбедности саобраћаја који се могу истаћи у систему
управљања безбедношћу саобраћаја:
1) непостојање јасне политичке воље у појединим деловима система,
2) ненаменско трошење средстава намењених финансирању безбедности саобраћаја,
3) неквалитетне и неприменљиве правне норме и недоследна примена прописа у
области безбедности саобраћаја
4) неефикасна примена прописа у области безбедности саобраћаја,
5) непостојање системског праћења и сталног унапређења прописа у области безбедности саобраћаја и њихово прилагођавање најбољој пракси ЕУ,
6) непостојање системског праћења стања безбедности саобраћаја услед недефинисаних обележја безбедности саобраћаја,
7) неразумевање значаја података о обележјима безбедности саобраћаја и важности размене и доступности података,
8) недостатак стручног и професионалног приступа у систему безбедности саобраћаја,
9) недостатак стратешког приступа и дугорочног планирања активности безбедности 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 управљања (изградња и јачањекапацитета и интегритета институција и појединаца),
3) изградња и јачање управљања радом чинилаца и контроле рада чинилацау
систему управљања,
4) изградња и јачање веза између чинилаца у систему управљања,
5) управљање подацима,
6) постојано финансирање, транспарентно трошење средстава и
7) транспарентна анализа односа уложених средстава и остварених ефеката.
Кључне активности у оквиру овог стуба су:
1) Јасно препознавање институција и организација безбедности саобраћаја на
подручју Општине као и њихове улоге у систему безбедности саобраћаја у
документу Стратегије и у акционом плану.
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2) Јасно препознавање улоге Савета за безбедности саобраћаја и конкретизација
послова и активности међу свим члановима Савета.
3) Успостављање система управљања безбедношћу саобраћаја на локалу
и доношење одлука Савета на основу података од значаја за безбедност саобраћаја.
4) Јачање капацитета и интегритета ватрогасне службе и служби хитне медицинске помоћи у Бачкој Паланци, како би адекватно одговорили захтевима у
погледу реаговања у случајевима настанка саобраћајних незгода;
5) Промовисање и покретање активности усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја (кампање, трибине, едукације) код свих субјеката на територији
општине (израда планова и програма активности, спровођење активности);
6) Јачање сарадње између институција и организација које функционишу
у систему безбедности саобраћаја и кључних институција на републичком
нивоу (Агенција за безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“, Министарство
надлежно за послове саобраћаја итд.);
7) Јачање сарадње субјеката безбедности саобраћаја на локалу и Савета за
безбедност саобраћаја кроз спровођење промотивних и тематских активности
Савета (безбедност младих у саобраћају, деце, бициклиста итд.);
8) Стварање партнерстава између субјеката од значаја за безбедност саобраћаја у Бачкој Паланци и друштвено одговорних компанија, где би се промовисала безбедност саобраћаја и спроводиле кампање усмерене ка одређеним
категоријама учесника у саобраћају.
9) Могућност опредељења лица које би спроводило одлуке и предлоге Савета
за безбедност саобраћаја.
10) Учешће представника здравствених служби у раду Савета за безбедност саобраћаја.
11) Едукација извођача радова за безбедно извођење радова на саобраћајним површинама, правилно обележавање радова, као и информисање учесника у саобраћају о истим;
12) Спровођење ванредних техничких прегледа возила служби у систему безбедности саобраћаја.
13) Континуирана контрола квалитета путева и саобраћајне сигнализације од
стране предузећа која су задужена за одржавање путева;
14) Појачана контрола прекорачења дозвољене брзине кретања и контрола возача
под дејством алкохола од стране саобраћајне полиције, итд.
8.2. ДРУГИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ И КРЕТАЊЕ
Унапређење безбедности путева и улица ће се реализовати кроз припрему, реализацију и праћење активности на одржавању постојећих саобраћајних инфраструктурних
објеката за које је надлежна локална самоуправа, али и припрему предлога унапређења,
као и праћење реализације унапређења саобраћајних инфраструктурних објеката у надлежности Републике Србије.
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Проблеми безбедности саобраћаја у Републици Србији у вези са безбедношћу
путева су:
1) непримењивање и кршење прописа у области безбедности путева,
2) неспровођење прописаних процедура и алата за унапређење безбедности пута,
3) непрепознавање пута као узрока саобраћајних незгода,
4) доприношење пута тежини последица саобраћајних незгода,
5) небезбедни путно-пружни прелази,
6) непостојање катастра саобраћајне сигнализације,
7) крађа и оштећење саобраћајне сигнализације,
8) недостатак саобраћајних површина за кретање 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 усавршавања планера, пројектаната и других професионалаца у области путева,
13) неквалитетно одржавање путева,
14) неодговарајућа организација зимског одржавања 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.
Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу 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.
4) Квалитет извођења радова је потребно контролисати и одржавати на нивоу
који ће гарантовати безбедно кретање;
5) Изградња тротоара на Државним путевима који пролазе кроз насеље;
6) Припрема, реализација и праћење предлога активности на одржавању
постојећих саобраћајних инфраструктурних објеката;
7) Припрема предлога унапређења саобраћајне инфраструктуре за коју је
надлежна општина и слање одговарајућих захтева;
8) Праћење реализације захтева које је Општина упутила Републици и ургенција за испуњење захтева;
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9) Истраживање и идентификација ''црних тачака'' и опасних места на путевима и улицама.;
10) Израда Пројеката за санацију опасних места;
11) Контролисање и управљање прикључцима некатегорисаних путева на улице
и државне путеве;
12) Контрола и сузбијање непланске изградње објеката у зони путне инфраструктуре;
13) Анализирање и праћење потреба пешака и бициклиста на територији општине;
14) Бициклистима се треба посветити посебна пажња када је у питању њихова
безбедност у саобраћају;
15) Побољшању безбедности саобраћаја бициклиста могу допринети:
•

пројекти као што су мапирање ризика на мрежи бициклистичких рута (путева
са интензивним бициклистичким саобраћајем, бициклистичких трака и стаза
за бициклисте);

•

испитивање ставова бициклиста о опасностима и ризицима у саобраћају;

•

едукација возача моторних возила о угрожености бициклиста у саобраћају.

16) Израда плана активности унапређења инфраструктуре намењене кретању
пешака и бициклиста уз државне путеве односно на местима укрштања рањивих учесника и државних путева;
17) Израда плана реализације унапређења инфраструктуре намењене кретању
пешака на осталом делу путне мреже;
18) Смиривање моторног саобраћаја на местима укрштања са рањивим учесницима у саобраћају;
19) Сарадња са државним органима задуженим за одржавање државних путева
(министарством надлежним за послове саобраћаја, ЈП Путеви Србије, Агенцијом за безбедност саобраћаја);
20) Обука довољног броја кадрова који ће бити носиоци процедура унапређење
безбедности путева;
21) Планирање и праћење динамике реализације процедура унапређења безбедности пута;
22) Функционисање и координација активности Савета за безбедност саобраћаја;
23) Политичка, финансијска и техничка подршка Савету за безбедност саобраћаја;
24) Правовремена размена података о саобраћајним незгодама између субјеката
задужених за одржавање путева;
25) Координација и планирање активности унапређења безбедности пута према
тренутном стању инфраструктуре;
26) Припрема годишњег извештаја о спроведеним мерама у вези примене процедура унапређења безбедности пута;
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27) Успостављање редовних процедура (након настанка саобраћајне незгоде) провере безбедности постојеће путне мреже;
28) Успостављање процедура ревизије пројекта реконструкције, привремене регулације саобраћаја и др. на територији.
8.3. ТРЕЋИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА
У циљу унапређења безбедносних својстава возила у саобраћаја потребно је
успоставити редовна истраживања карактеристика возила, спроводити кампање за унапређење безбедносних својстава возила, а пре свега у погледу техничке исправности.
Проблеми безбедности саобраћаја у Републици Србији у вези са безбедношћу
возила су:
1) просечна старост возила у Републици Србији износи више од 16 година, штоје
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 нехомологованих и неквалитетних деловаи опреме возила,
4) неодговарајуће одржавање техничке исправности возила,
5) велики број нерегистрованих и технички неисправних трактора,
6) велики број неосветљених и неозначених возила у саобраћају (теретна возила, трактори, мопеди, бицикли, радне машине),
7) мали проценат возила са довољно елемената активне и пасивне безбедности возила,
8) недовољна промоција „чистих” и енергетски ефикасних возила
Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности возила су:
1) возило не сме да буде узрок саобраћајне незгоде,
2) возило треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке учесника усаобраћају, грешке пута или друге опасне ситуације,
3) возило треба да спречи или ублажи последице настале у саобраћајнојнезгоди.
4) Омогућавање субвенција за куповину нових возила како би се поспешило
обнављање возног парка путничких возила и утицало на смањење просечне
старости возила у саобраћају;
5) Појачана контрола привредних субјеката који се баве продајом резервних
делова за моторна возила, од стране тржишне инспекције;
6) Појачана контрола возила која се увозе као употребљавана;
7) Едукација возача о важности провере техничке исправности возила;
8) Појачана ванредна контрола техничке исправности возила у саобраћају на
путевима;
9) Појачана контрола опремљености и рада техничких прегледа возила;
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10) Омогућавање субвенција за куповину заштитних система за децу – безбедносних седишта у возилима;
11) Кампање усмерене ка бициклистима и мотоциклистима и њиховом безбедном
учешћу у саобраћају, односно о значају употребе заштитне опреме (едукација,
такмичења, подела кацига бициклистима и мотоциклистима итд.);
12) Промовисање друштвене активности у систему безбедности саобраћаја од
стране произвођача возила и опреме за возила, итд.
8.4. ЧЕТВРТИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ
Истраживањем ставова и понашања у саобраћају омогућава се праћење ефеката
примењених програма безбедности саобраћаја. Пажњу треба посветити координираним активностима у оквиру кампања намењеним унапређењу безбедности саобраћаја
и саобраћајно-полицијске принуде, чиме би се унапредило понашање, ставови и знање,
односно поштовање и прихватање прописа од стране учесника у саобраћају.
Као кључне области у оквиру овог стуба, предлаже се следеће:
1) Изградња и промена свести, ставова, понашања, нивоа знања и вештина учесника у саобраћају (едукација);
2) Промена понашања услед принуде;
3) Уклањање (привремено или трајно) неподобних учесника у саобраћају;
4) Унапређење безбедности деце (у својству пешака и путника)
5) Унапређење знања, ставова и понашања возача трактора, са посебним
акцентом на употребу ротационог светла, исправности светлосних уређаја.
6) Изградња полигона како за обуку у аутошколама, тако и за обуку деце у
основним школама
7) Искористити прилику да увођење униформи у школама у погледу унапређења БС деце
8) Сарадња са школама
9) Координисано планирање активности
10) Сарадња општинских органа и представника ауто-школа, послодаваца који
имају већи број возача професионалаца;
11) Учвршћивање сарадње општинске власти са Агенцијом за безбедност саобраћаја, Саобраћајном полицијом, представницима ауто-школа;
12) Успостављање континуираног система едукације:
•

Едукација предшколаца о безбедности саобраћаја

•

Едукација деце основношколског узраста о безбедности саобраћаја

•

Едукација средњошколаца о безбедности саобраћаја

•

Вршњачка едукација о безбедности саобраћаја међу основцима и средњошколцима

•

Едукација родитеља о безбедности саобраћаја
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•

Едукација учитеља и васпитача

•

Едукација бициклиста о безбедности саобраћаја

•

Едукација пешака о безбедности саобраћаја

•

Едукација мопедиста и мотоциклиста о безбедности саобраћаја

•

Едукација возача трактора и радних машина о безбедности саобраћаја

•

Едукација професионалних возача и руководиоца транспортних компанија

13) Репресивне мере према пешацима, бициклистима и возача у погледу поштовања прописа, прелазака коловоза, уступања предности рањивим учесницима
у саобраћају.
14) Ефективна реализација Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана;
15) Праћење спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја и
припрема годишњих извештаја броју и структури ризичних возача, најчешћим
прекршајима, ризичним понашањима, циљевима за наредни период.
16) Посебна пажња у општини Бачка Паланкатреба да се усмери на активности за
подизање свести учесника у саобраћају и то за:
•

вожњу под утицајем (алкохола, дроге и умора),

•

дистракцију возача услед употребе мобилног телефона и

•

понашање мотоциклиста у саобраћају.

Проблеми безбедности саобраћаја у вези са учесницима у саобраћају су:
1) низак ниво свести о потреби безбедног понашања у саобраћају,
2) непостојање система саобраћајног образовања и васпитања у систему предшколског, основног, средњег и високог образовања,
3) непредузимање посебних мера за заштиту младих учесника у саобраћају,
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 поступка извршења казни,
8) одсуство изрицања заштитних мера усмерених на одвикавање возача од конзумирања алкохола, у прекршајном поступку,
9) одсуство изрицања алтернативних прекршајних казни које могу утицати на
возача да не понови прекршај против безбедности саобраћаја,
10) непоштовање прописа од стране учесника у саобраћају.
Истраживањем индикатора безбедности саобраћаја препознати су проблеми:
1) низак ниво коришћења сигурносних појасева,
2) низак ниво коришћења и правилне употребе сигурносних седишта за децу,
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3) велики проценат прекорачења брзине,
4) вожња под дејством алкохола.
На основу анализе саобраћајних незгода и последица, најризичније групе
учесника у саобраћају су:
1) возачи и путници у путничким возилима, старости 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.
Кључне области деловања усмерене на учеснике у саобраћају су: превенција,
едукација, информисање, контрола и санкционисање.
8.5. ПЕТИ СТУБ – АКТИВНОСТИ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
Организовање здружених вежби и других видова стручног усавршавања и унапређења координације рада интервентних служби (службе хитне помоћи, саобраћајне
полиције, сектора за ванредне ситуације и других) има за циљ да скрати време одзива,
односно да унапреди ниво пружања хитне медицинске помоћи и рехабилитације након
саобраћајне незгоде.
На подручју општине Бачка Паланка , у оквиру дома здравља Др Младен Стојановић, постоји служба хитне медицинске помоћи. Такође, у општини постоји професионална ватрогасно спасилачка јединица као и 5 добровољних ватрогасних друштава који
су недовољно опремљени за спашавање у саобраћају.
Заједно са припадницима саобраћајне полиције, ово су најзначајнији субјекти за
деловање након настанка саобраћајне незгоде.
Како би било унапређено деловање након настанка незгоде у циљу смањења
последица, неопходно је:
1. Спречавање “секундарних” – нових незгода;
2. Спашавање живота – ублажавање последица;
3. Утврђивање узрока повређивања у циљу дефинисања и примене мера;
4. Утврђивање одговорности и санкционисање оних који су узроковали незгоду
односно последице;
5. Отклањање и ублажавање последица саобраћајних незгода;
6. Координација хитних служби;
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7. Обука о пружању прве помоћи и симулација саобраћајне незгоде;
8. Унапређење времена одзива хитне медицинске помоћи;
9. Унапређење времена одзива ватрогасне јединице;
Проблеми препознати у деловању након саобраћајних незгода су:
1. недостатак координираног деловања свих хитних служби након саобраћајне
незгоде,
2. недовољна опремљеност хитних служби адекватном опремом,
3. непостојање система хеликоптерског транспорта тешко повређених лица из
саобраћајне незгоде,
4. низак ниво обучености возача и осталих грађана за пружање прве помоћи
повређенима у саобраћајној незгоди,
5. непоштовање процедура обезбеђења лица места саобраћајне незгоде,
6. недовољно квалитетно вршење увиђаја саобраћајних незгода,
7. неоправдано дуго трајање судског поступка,
8. неадекватна казнена политика кривичних судова у поступцима против виновника тешких саобраћајних незгода,
9. дуг и сложен поступак наплате штете из саобраћајних незгода, од осигуравајућих компанија,
10. недовољно коришћење података из саобраћајних незгода за спречавање нових
саобраћајних незгода,
11. непостојање адекватних програма безбедности саобраћаја у оквиру васпитнопоправних процеса осуђених лица у установама за извршење заводских санкција.
9. ЦИЉНЕ ГРУПЕ
9.1. ДЕЦА
Деца највећим делом учествују у саобраћају као пешаци, на путу од школе до
куће. Како би се унапредила безбедност деце пешака, мере и активности треба усмерити
на формирање безбедних коридора за кретање деце ка школама.Истраживања указују
да се деца око девете године први пут самостално сусрећу са саобраћајем, најчешће као
пешаци и 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,
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-- размена најбољих страних и домаћих искустава, везаних за безбедно школско
окружење и
-- реализација кампања, трибина и представа на тему безбедности деце у саобраћају.
9.2. МЛАДИ ВОЗАЧИ
Најчешћи утицајни фактори који доприносе настанку 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 периоду.
Основа за унапређење безбедности младих возача у саобраћају је:
-- унапређење саобраћајног образовања и васпитања младих у периоду пре стицања права на обуку и полагање возачког испита,
-- унапређење ставова родитеља везаних за важност њихове улоге у процесу развоја младих возача,
-- успостављање и спровођење вршњачке едукације,
-- унапређење обуке у ауто школама,
-- ефикаснија контрола понашања,
-- континуиран систем едукације и
-- превентивне активности којима ће се утицати на свест о проблему безбедности саобраћаја
9.3. ПЕШАЦИ
У Републци 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.
На унапређење безбедности пешака треба деловати кроз:
-- унапређење саобраћајне инфраструктуре намењене пешацима,
-- унапређење знања возача и пешака о ризицима у саобраћају,
-- савремен приступ управаљању брзинама на саобраћајницама дуж пешачких
коридора,
-- стварање услова за пешачење који су прихватљиви и за лица са ограниченим
способностима и смањеном покретљивошћу и
-- изградња пешачких стаза уз фреквентне саобраћајнице и државне путеве у
насељима.
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9.4. 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 бициклиста и мотоциклиста на свим
нивоима,
-- промовисање употребе заштитних система од стране бициклиста и мотоциклиста ( кациге и заштитне опреме ) и
-- прилагођавање саобраћајне инфраструктуре за бициклисте.
9.5. СТАРИЈИ ОД 65 ГОДИНА ( 65+)
Услед старења људи, долази до опадања психомоторних способности, што
директно утиче на способност за безбедно учествовање у саобраћају. Опадање ових
функција, допринело је да старији учесници у саобраћају, који припадају старосној категорији65+, буду сврстани у рањиве учеснике у саобраћају, 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 способности и повећаном ризику у саобраћају,
-- бољу доступност информација о утицају лекова на способност за вожњу,
-- формирање безбедоносних коридора за старосну категорију 65+ и
-- испитивање предности и недостатака увођење додатних здравствених прегледа за ову старосну категорију.
9.6. ВОЗАЧИ ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА И ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Алкохол негативно делује на све основне функције 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
од0,4‰, 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 психофизичких способности, док истовремено слаби њихова контрола над возилом.
За промену ставова и свести возача који управљају возилом под утицајем алкохола и психоактивних супстанци кључно је успостављање ефикасног система надзора(контрола) и
санкционисања возача који чине ову врсту прекршаја и континуирана едукација.
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9.7. ВОЗАЧИ СКЛОНИ ПРЕКОРАЧЕЊУ БРЗИНЕ
Непрописна и неприлагођена брзина препознате су као један од фактора доприноса настанку саобраћајних незгода. Статистички подаци на нивоу Републике Србије
показују да се брзина, као утицајни фактор, препознаје код једне трећине свих саобраћајних незгода и код више од 50% смртних исхода у саобраћајним незгодама.
Повећањем брзине кретања повећава се и ризик од учешћа у саобраћајној незгоди.
Према истраживањима, смањењем средње брзине за 1 km/h, број незгода се смањује за2–
3%, док повећањем сударних брзина расту и последице саобраћајне незгоде. Основни
приступ промени понашања возача склоним 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 саобраћајне полиције опреме са квалитетним
уређајима за контролу брзине кретања на путевима у улицама са подручја локалне самоуправе.
9.8. 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 учеснике 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.
Учестала ризична понашања ових возача су: непоштовање светлосне саобраћајне
сигнализације, непрописно претицање, управљање возилом у алкохолисаном стању као
и управљање возилом брзинама које су знатно изнад дозвољених. Програми едукације
несавесних возача су концентрисани на унапређење 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
исанкционисање агресивне вожње, као и кроз посебне тарифе полисе осигурања. Дугорочан утицај на ову ризичну категорију треба остварити кроз успостављање и унапређење
ефикасног система за рехабилитацију несавесних возача, односно трајну суспензију возачке дозволе за непоправљиве рецидивисте.
9.9. ВОЗАЧИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА
Правци за унапређење безбедности саобраћаја у области учешћа комерцијалних
возила су:
-- професинализација возача (СРС лиценца),
-- едукација возача комерцијалних возила у привредним субјектима (кампање и
едукативне активности),
-- контрола времена рада и одмора возача,
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-- управљање безбедношћу саобраћаја у затвореним системима – привредним
субјектима, у складу са стандардима.
9.10. ВОЗАЧИ ТРАКТОРА
Имајући у виду да је у општини Бачка Паланка у великој мери заступљена пољопривредна делатност, правци за унапређење безбеднијег учешћа трактора у саобраћају
су:
-- унапређење техничке исправности трактора (светлосна сигнализација и означавање, кочиони систем и кабине, односно рамови),
-- изградња атарских путева за безбедно кретање трактора и других пољопривредних возила,
-- предузимање мера ради спречавање наношења блата на коловоз,
-- едукација возача трактора у погледу поштовања саобраћајних прописа и безбеднијег понашања у саобраћају,
-- предузимање мера у погледу обавештавања осталих учесника у саобраћају о
повећаном присуству трактора на путевима.
10. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Кроз кључне области деловања наведене су активности које се спроводе у складу
са надлежностима и одговорностима, дефинисаним у одговарајућим нормативним
актима. Најважнији носиоци активности у систему унапређења безбедности саобраћаја у
општини Бачка Паланка су: Скупштина општине Бачка Паланка, Председник општине,
Општинсковеће, Савет за безбедност саобраћаја, Општинска управа – Одељење за привреду – служба за саобраћајни и инспекцијски надзор, Одељење саобраћајна полиције
(МУП), Ватрогасна јединица, дом здравља, , транспортне компаније, невладине организације, осигуравајуће компаније, средства јавног информисања, Канцеларија за младе и
остале институције.
10.1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Скупштина општине Бачка Паланка има важну улогу по питању безбедности саобраћаја, с обзиром да усваја сва стратешка документа везана за управљање саобраћајем
у општини, а самим тим и управљањем безбедношћу саобраћаја. Скупштина општине
Бачка Паланка доноси стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима
у складу са Националном стратегијом и Националним планом и уређује амбијент за
успешно спровођење.
10.2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
У циљу доследног спровођења ове стратегије и акционог плана, Председник општинеће вршити све послове који су му законом и другим прописима поверени. Посебно
је одговоран да именује стручне чланове Савета за безбедност саобраћаја, дефинише
њихове обавезе и одговорности и створи услове за ефикасан рад Савета. Стараће се да
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се обезбеде довољна средства и други ресурси за успешно спровођење ове Стратегије и
Акционог плана безбедности саобраћаја.
Председник општинеће редовно тражити и анализирати извештаје о мерама и
акцијама у циљу унапређења безбедности саобраћаја, о постигнутим резултатима и
проблемима који постоје у реализацији појединих активности. Председник општине ће
редовно, макар два пута годишње, припремати извештаје за општинсковеће и за скупштину о стању и проблемима безбедности саобраћаја, односно о реализацији ове стратегије.
У ситуацијама када уочи да се поједине мере из Стратегије не спроводе или се
не спроводе у складу са Стратегијом и Акционим планом, предузимаће мере из своје
надлежности, у циљу решавања насталих проблема и враћања на доследно спровођење
стратегије.
10.3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Општинско веће ће, у складу са својим прописаним овлашћењима, пратити и подржавати реализацију стратегије. Посебно ће, на својим седницама, анализирати стање безбедности саобраћаја и спровођење Стратегије безбедности саобраћаја. На основу сталног
праћења стања и проблема у спровођењу Стратегије Безбедности саобраћаја, Општинско
веће ће два пута годишње, припремати извештај Скупштини општине.
Сви чланови Општинско већа ће, у оквиру својих надлежности, бити посвећени
реализацији Стратегије безбедности саобраћаја, подржавати рад Савета за безбедност
саобраћаја, подстицати друге субјекте да се ангажују и радити на унапређењу хоризонталне, као и вертикалне координације.
10.4 САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Савет за безбедност саобраћаја као стручно тело јединице локалне самоуправе
одговоран је за анализу проблема безбедности саобраћаја, идентификацију кључних
проблема безбедности саобраћаја, предлагање мера безбедности саобраћаја, реализацију
пројеката, студија и истраживања, израду извештаја о стању безбедности саобраћаја и
др.
Општинскисавет за безбедност саобраћаја је одговоран да редовно прати стање о
безбедности саобраћаја, и то:
•

стање капацитета и посвећеност појединих институција спровођењу Стратегије безбедности саобраћаја,

•

ставове и свест учесника у саобраћају о проблемима безбедности саобраћаја,

•

понашање учесника у саобраћају,

•

дубинску анализу саобраћајних незгода са погинулим на путевима и улицама
општине Бачка Паланка,

•

анализу свих саобраћајних незгода саобраћајних незгода, а посебно саобраћајних незгода са настрадалим лицима,

•

да ли се реализују активности предвиђене Стратегијом безбедности саобраћаја
и акционим планом, као и годишњих програма рада за безбедност саобраћаја.
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Савет за безбедност саобраћаја ће најмање два пута годишње извештавати Председника општинео стању и проблемима и предлагати освежавање мера и активности.
Савет ће, у складу са прописима и најбољом праксом, припремати предлог
годишњих Програма рада у безбедности саобраћаја. Програми рада треба да буду усмерени на јачање свих субјеката у безбедности саобраћаја, а посебно на рад на унапређењу
саобраћајног образовања и васпитања, на безбедност рањивих учесника у саобраћају
(пешака, бициклиста, мотоциклиста, деце и старих учесника у саобраћају), на промену
свести и понашања у саобраћају и на друге мере које обезбеђују одрживо унапређење
безбедности саобраћаја.
У циљу испуњења својих обавеза Савет за безбедност саобраћаја ће се редовно
састајати, најмање једанпут у току 30дана. На својим седницама ће редовно анализирати
актуелно стање безбедности саобраћаја, на основу свежих података, стручно разматрати
проблеме, посебно се старати да благовремено покрене иницијативе за поједине мере и
активности које су Програмом рада предвиђене.Поред тога, Савет ће пратити реализацију мера и њихове ефекте и о томе извештавати Председника општинеи Општинсковеће.Периодично ће, најмање једном месечно, организовати јавне седнице, на којима ће
представници медија и грађани моћи да постављају питања члановима Савета и другим
одговорним лицима за стање безбедности саобраћаја.
Општинскисавет за безбедност саобраћаја, ће, по потреби, у свој рад укључивати
и стручњаке и друга лица која могу помоћи у унапређењу рада Савета и унапређењу безбедности саобраћаја у општини Бачка Паланка.
Својим радом и посвећеношћу, Општинскисавет ће стално унапређивати хоризонталну и вертикалну координацију у области безбедности саобраћаја.
10.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ - СЛУЖБА
Врши инспекцијски надзор над локалним превозом, односно над превозом путника у приградскомсаобраћају, што подразумева превоз између насељених места на
територији општине аутобусима; ванлинијским превозом путника; линијским и ванлинијским превозом ствари; превозом за сопствене потребе лица и ствари и такси превозом. Поред тога, врши инспекцијски надзор над одржавањем и заштитом општинских
и државних путева који су у надлежности општине Бачка Паланка. Обавља управноправне послове у области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора. Израђује
захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне
пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговори на тужбе,
разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и
даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби.
10.6 ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПС БАЧКА ПАЛАНКА
Полиција има значајну функцију у безбедности саобраћаја, пре свега као орган
који врши непосредан надзор и принуду према учесницима у саобраћају.
Саобраћајна полиција ће, у складу са прописима, у сарадњи са Управом саобраћајне полиције у седишту, у складу са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије и Стратегијом безбедности саобраћаја општине Бачка Паланка,
радити на унапређењу безбедности саобраћаја.
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Саобраћајна полиција ће вршити непосредну контролу и интервентно регулисање саобраћаја, управно-правне послове безбедности саобраћаја из своје надлежности,
инспекцијско-техничке послове из своје надлежности, увиђаје саобраћајних незгода,
евидентирање саобраћајних незгода итд. Одељење саобраћајне полиције, односно Полицијска станица Бачка Паланка ће извештавати јавност, а посебно Председника општинеи Савет за безбедност саобраћаја о актуелном стању и проблемима безбедности саобраћаја, подржаваће саобраћајно образовање и васпитање у предшколским установама и
основним школама, обезбедиће доследно поштовање прописа о безбедности саобраћаја,
а посебно ће радити на откривању, евидентирању и санкционисању прекршаја у саобраћају.
Старешине саобраћајне полиције ће активно учествовати у раду Савета за безбедност саобраћаја, подржавати рад других субјеката, ажурно и свеобухватно извештавати
чланове Савета о актуелним догађајима и уоченим проблемима у саобраћају, учествовати у припреми и реализацији програма, односно Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја.
10.7 ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БАЧКА ПАЛАНКА
Ватрогасна јединица Бачке Паланке даје свој допринос у оквиру последњег стуба
активности дефинисаног у оквиру Деценије акција за безбедност саобраћаја, односно
збрињавању након саобраћајних незгода. Време одзива, опремљеност и стручност припадника ватрогасне јединице су основни индикатори успешности збрињавања на лицу
места саобраћајне незгоде.
10.8 ДОМ ЗДРАВЉА И АМБУЛАНТЕ
Обезбеђује и спроводи здравствену заштиту од интереса за грађане на територији Општине, у складу са законом; задужени су за међусекторску сарадњу, координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења делатности у области јавног
здравља на територији општине, као и за промоцију здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика.
Здравствене установе учествују у сталном праћењу здравственог стања возача,
врше збрињавање 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.
10.9 ТРАНСПОРТНЕ КОМПАНИЈЕ
Транспортне компаније су одговорне да свој возни парк и особље буде на високом
нивоу безбедности саобраћаја, што подразумева технички исправна возила, транспорт
организован у складу са правилима струке и нормативима, високо обучене и посвећене
возаче професионалце.
10.10 НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Невладине организације и удружења су одговорни за уочавање, критику и истицање неправилности у систему безбедности саобраћаја. Поред тога, одговорни су да
поверене послове обављају савесно и посвећено и у складу са предвиђеним роковима.
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10.11 ОСИГУРАВАЈУЋЕ КОМПАНИЈЕ
Осигурања су директно погођена исплатама штета насталим у саобраћајним незгода. Интерес осигуравајућих компанија је да улажу у безбедност саобраћаја како би на
основу веће безбедности и самим тим већих укупних премија, а мањег броја штета за
исплату остваривали већу добит. Због тога ће осигурања, поред већ законом прописаног дела за издвајање за безбедност саобраћаја (постављање камера), издвајати додатни
новац од премија у сврху учествовања у финансирању кампања у безбедности саобраћаја,
финансирању научно-истраживачких пројеката унапређења безбедности саобраћаја, а
посебно безбедности возила и др.
10.12 СРЕДСТВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Средства јавног информисања, односно медији су одговорни за информисање
грађана у погледу безбедног учествовања у саобраћају и обавештавању о последицама
небезбедног понашања у саобраћају. Такође, имају изузетно важну улогу у промени свести и понашања учесника у саобраћају и у креирању јавног мњења. С обзиром на распрострањеност и доступност омогућавају примену превентивно-пропагандних мера према
најширој популацији.
10.13 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима обезбеђује стварање услова за
активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота, спровођење друштвено одговорних кампања из области екологије,
безбедности, солидарности, здравља младих. Посебна област којој посвећују пажњу је
безбедно учешће младих у саобраћају.
10.14 ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ
Правосуђе (судови и тужилаштва) са једне стране има превентивну улогу у систему безбедности саобраћаја кроз одвраћање од непрописног и небезбедног понашања.
Са друге стране, правосуђе има значајну корективну улогу према учесницима у саобраћају и субјектима безбедности саобраћаја кроз примену репресивних мера. Правосуђе има значајну улогу и у поступцима поводом накнада штета из саобраћајних незгода.
Јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности примењује мере за промену
свести и ставова учесника у саобраћају, координирају активностима између кључних
субјеката безбедности саобраћаја и усмерава њихове краткорочне и дугорочне активности. На свом подручју надлежнаје за техничко регулисање саобраћаја, безбедност и
одржавање путева из своје надлежности и друге послове прописане законима.
10.15 ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Савет за безбедност саобраћаја ће анализирати капацитет и рад свих субјеката значајних за безбедност саобраћаја и подстицати њихову посвећеност и рад на унапређењу
безбедности саобраћаја. Посебно ће се инсистирати на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама и основним школама. Општинскавласт
ће радити на унапређењу координације, повећању посвећености и заједничком раду у
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безбедности саобраћаја, према стручно осмишљеним и усаглашеним годишњим програмима рада.
Носиоци активности у безбедности саобраћаја могу бити на различитим нивоима,
у различитим областима, и у различитим облицима организовања. Поред горе наведених од значаја су и:
•

ЈП Стандард Бачка Паланка,

•

Образовне установе,

•

Предузећа чија делатност је повезана са унапређењем безбедности саобраћаја,

•

Аутошколе,

•

Удружења грађана,

•

Организација Црвеног Крста и др.

Управљач пута ЈП Стандард Бачка Паланка је одговоран за безбедно и несметано
одвијање саобраћаја на путевима којима управља. Обавља надзор над безбедношћу саобраћаја на путевима, идентификује и управља „црним тачкама” на путевима, обезбеђује
независно оцењивање доприноса пута настанку незгода са погинулим лицима, спроводи
друге савремене процедуре унапређења безбедност путева и реализује друге мере из
своје надлежности.
Установе образовања и васпитања и високошколске установе представљају један
од најзначајнијих 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 институција, а ефекти оваквих активности су трајног
карактера.
Удружења (невладине и стручне организације) окупљају грађане и правна лица
ради организованог деловања у систему безбедности саобраћаја са циљем унапређења
безбедности саобраћаја. Удружења могу да имају улогу активног фактора у средини.
Могу учествовати у креирању политике и прописа из области безбедности 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 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 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 спроводиће Савет за безбедност саобраћаја општине Бачка
Паланка.
Извештавање мора бити доступно свима, с тим што поједине државне институције треба
извештавати у дефинисаним временским периодима (на пример средином или крајем
године), у тачно дефинисаној форми (структура и детаљност извештаја).
Извештавају се:
1. Скупштина општине Бачка Паланка,
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2. Општинско веће општине Бачка Паланка
3. Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије,
4. Тело за координацију послова безбедности саобраћаја,
5. Грађани општине Бачка Паланка и др.
Детаљне врсте извештаја треба учинити доступним научно образовним организацијама, 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 безбедности саобраћаја треба учинити доступним и разумљивим најширој јавности путем интернета.
Извештавање на локалном нивоу треба усмеравати ка скупштини општине, 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 координацију 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 задужена за конкретне активности предвиђене
Акционим планом треба да буде у обавези достављања извештаја у погледу напретка, и
то министарству надлежном 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 САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
Даље активности на спровођењу Стратегије укључиће израду Акционог плана,
односно дефинисање конкретних мера, носилаца активности, рокова за реализацију
активности и потребних средстава.
Акциони план безбедности саобраћаја општине Бачка Паланка биће усвојен у
року од три месеца од дана доношења Плана безбедности саобраћаја општине Бачка
Паланка у складу са Планом безбедности саобраћаја републике Србије.
Средства за реализацију Стратегије биће предвиђена Акционим планом у складу
са средствима обезбеђеним у буџету општине Бачка Паланка и осталим изворима финансирања.
13. ЗАВРШНИ ДЕО
Стратегију безбедности саобраћаја општине Бачка Паланка и Акциони план безбедности саобраћаја, у складу са чланом 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, доноси Скупштина општине Бачка Паланка.
14. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У последњим деценијама многе државе су озбиљно приступиле решавању проблема безбедности у саобраћају и својим деловањем постигле значајне резултате. Ове
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државе су посредством организованог друштвеног механизма и применом великог броја
мера друштвене интервенције у области безбедности саобраћаја створиле ефикасан систем безбедности саобраћаја који се на прави начин може изборити са свим проблемима
који се јављају. Међутим и поред знатног напретка у побољшању безбедности људи и
имовине у саобраћају, у свим државама је истакнуто да су друштвене и економске последице саобраћајних незгода и даље неприхватљиве и да је неопходно уложити значајне
напоре са циљем даљег унапређења безбедности саобраћаја. Једне од водећих држава у
којима је у претходним деценијама пре свега постигнуто значајно смањење броја погинулих и тешко повређених лица у саобраћајним незгодама, као и броја саобраћајних
незгода су: Шведска, Велика Британија, Данска, Норвешка, Аустралија итд.
Заједнички елеменат у ефикасном решавању проблема безбедности саобраћаја
представља дефинисање и усвајање стратегије безбедности саобраћаја. Примена стратегије се показала као најбољи пут ка решавању проблема безбедности саобраћаја. Она
обезбеђује сарадњу и координацију рада свих субјеката у систему безбедности саобраћаја,
као и вредновање и праћење остварених ефеката у току њене примене. Постављеним
циљевима у оквиру ње мотивишу се сви они који доприносе њиховом остварењу, а поред
тога подиже се општи ниво ангажовања шире заједнице када је у питању проблематика
безбедности саобраћаја. Веома је значајно да примена стратегије онемогућава кампањски
рад јер дефинисањем активности и временом њихове реализације захтева континуиран
рад субјеката којима су активности поверене.
Анализа стања безбедности саобраћаја је неопходна да би се схватиле димензије
проблема безбедности саобраћаја. На основу извршених анализа могуће је дефинисати
приоритете као и мере, односно активности са циљем смањења угрожености људи и
имовине у саобраћају. Резултати вредновања у области безбедности саобраћаја, иако
дају само релативне показатеље, омогућавају потпуније разумевање проблема и доприносе побољшању ефикасности јер показују које мере и институције са најмање средстава
постижу највеће ефекте пре свега у смањењу броја саобраћајних незгода и настрадалих
лица.
Дефинисањем циљева мотивишу се сви они који доприносе њиховом остварењу,
а притом се и подиже општи ниво ангажовања заједнице када је у питању проблематика
безбедности саобраћаја. Поред тога се онемогућава кампањски рад субјеката безбедности саобраћаја, дефинисањем активности и временом њихове реализације.
На основу свега изнетог може се закључити да је један од најважнијих корака у стварању
ефикасног система безбедности саобраћаја дефинисање и усвајање стратегије безбедности саобраћаја чијом применом ће се створити услови за унапређење безбедности саобраћаја.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и
чланова 37. тачка 6. и 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 31. седници, одржаној дана 28. марта 2019. године, донела је

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА
ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ
1. УВОД
Безбедност саобраћаја представља велики здравствени, друштвени и економски
проблем. У свету сваке године око 1,25 милиона људи изгуби живот због саобраћајних
незгода на путевима. Повреде у друмском саобраћају представљају водећи узрок смрти
међу младима, старости од 15-29 година. Половина оних који умиру на светским путевима спадају у рањиве учеснике у саобраћају (пешаци, бициклисти и мотоциклисти).
Без акције, у области безбедности саобраћаја, саобраћајне незгоде на путевима би могле
постати 7. водећи узрок смрти до 2030. године. Поред 1,2 милиона људи који умиру
због саобраћајних незгода, између 20 и 50 милиона више људи пати од несмртоносних
повреда, а многи од настанка инвалидитета који је резултат њихових повреда. Истраживање на глобалном нивоу, спроведено у 2010. години, указује на то да трошкови повреда
у саобраћајним незгодама на путевима кошта земље око 3% њиховог бруто националног
дохотка. Ова бројка расте до 5% у неким земљама са ниским и средњим дохотком (WHO,
2015). Трошкове изгубљених живота у саобраћајним незгода, бол, тугу и патњу блиских
пријатеља и родбине погинулих је тешко мерити и проценити, јер су то последице које
остају доживотно. Уједињене нације су препознале овај проблем безбедности саобраћаја
и деловале у циљу његовог решавања акцијама на глобалном нивоу. Схватиле су да је за
системско управљање безбедношћу саобраћаја најважније да се безбедности саобраћајa
приступи стратешки. То значи да свака држава мора донети квалитетне документе на
националном нивоу, као што су стратегија и акциони план безбедности саобраћаја, које
ће доследно примењивати уз одговарајућу политику.
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Акциони план је документ који се користи за представљање предстојећих активности у вези са неком темом и приказивање акције и временског плана особља које ће их
извршити. Овакав план акција се обично приказује табеларно и у тој табели је прецизирано које активности, поводом које мере ће бити реализоване и у ком временском року,
на којој локацији, ко ће спроводити те активности, а ко бити одговоран за квалитетну
реализацију тих активности, који су извори средстава и слично. У области безбедности саобраћаја, те активности се односе на мере за унапређење безбедности саобраћаја.
Акциони план представља документ, који се доноси тек када је донета стратегија, која је
основни предуслов за систематско управљање безбедношћу саобраћаја. Влада је субјекат
који организује све активности у вези безбедности саобраћаја, па најчешће припрема и
доноси акциони план за спровођење стратегије, коју најчешће доноси скупштина.
Предмет овог дела Студије је акциони план безбедности саобраћаја, као један од
кључних елемената ефикасности система безбедности саобраћаја.
2. ЗНАЧАЈ И УЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА У
СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Како за сваки систем важи да мора постојати интеракција између свих његових
елемената за његово нормално функционисање, тако важи и за систем безбедности саобраћаја, што значи да ако један елемент система не постоји или није квалитетан, цео
систем ће функционисати лоше. Према томе, да би се успешно управљало једним таквим
системом морају се посматрати сви његови елементи као целина, а не сваки елемент
посебно.
Стратегија и акциони план су документи без којих не може постојати основа за
управљање системом безбедности саобраћаја, а да би то управљање и само функционисање система било квалитетно, морају и ти документи бити квалитетни. Квалитетна
политика је такође веома битна, као и мере и програми унапређења безбедности саобраћаја. Сви ти елементи морају бити сачињени у складу са ставовима стручне јавности
и на основу позитивних искустава земаља у Европи и свету, које су достигле висок ниво
безбедности саобраћаја. Само тада ће индикатори и индиректни показатељи безбедности
саобраћаја (међуизлази) показати да је тај систем безбедан и неће бити великог броја саобраћајних незгода, погинулих и повређених лица. Tиме ће се смањити и укупни друштвено економски трошкови саобраћајних незгода. У супротном, лоше изграђена основа
доводи до урушавања система, пораста броја саобраћајних незгода, броја настрадалих у
тим незгодама и пораста укупних друштвено економских трошкова (Слика 2.1).
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Слика 2.1. Елементи система управљања безбедношћу саобраћаја (Koornstra et. al., 2002)

Акциони планови могу бити сачињени на глобалном, националном, регионалном,
па и на нижим нивоима, као што су планови неких привредних друштава и слично.
Најбољи пример акционог плана на глобалном нивоу је Глобални план Деценије акције
за безбедност на путевима (од 2011. до 2020. године). Овим планом се све активности
систематизују у пет области (стубова): 1) организација и управљање безбедношћу саобраћаја, 2) безбеднији путеви, 3) безбеднија возила, 4) безбеднији учесници у саобраћају,
5) активности после незгоде. Деценију акције за безбедност на путевима је, у једној од
својих резолуција, прогласила Генерална скупштина Уједињених нација (УН). Истом
резулуцијом је захтевала од Светске здравствене организцаије (СЗО) и регионалних
комисија УН, у сарадњи са осталим партнерима из Програма сарадње УН на безбедност
саобраћаја на путевима и осталих актера, да припреме поменути Глобални план за Деценију акције, као водећи документ који ће омогућити спровођење и координацију заједничких активности ка постизању циљева Деценије акције. Циљ доношења Глобалног
плана је био да служи као пример осталим државама, које би требало да усагласе своје
националне акционе планове у вези безбедности саобраћаја на путевима, ради глобалног смањивања страдања у саобраћају и смањивања глобалних друштвено економских
трошкова. Колика је важност и значај акционог плана у систему безбедности саобраћаја
може се видети у потенцирању Генералне скупштине (у поменутој резолуцији) на изради
акционог плана на глобалном, као и на осталим нивоима. Такође, значај акционог плана
може се видети и у једној од препорука СЗО и Светске банке, где се препоручује да
државе припреме националну стратегију и акциони план безбедности саобраћаја (Peden
et. al., 2004).
Добро осмишљен акциони план може бити средство одговорним властима за избор
најважнијих акција у безбедности саобраћаја на путевима, за побољшање ефикасности
свог рада и за рационалну расподелу трошења ресурса. Акциони план, такође, може бити
средство за одговорност, транспарентност и комуникацирање о приоритетима грађана у
безбедности саобраћаја на путевима (European Commission, 2014). Веома је важно да се
у акционом плану прецизно дефинише одговорност субјеката за квалитетно извршење
активности и мера предвиђених акционим планом, јер ће тада постојати мотивација за те
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субјекте да одговорно и квалитетно обављају свој део посла, а и тако ће значај тог акционог плана бити већи за квалитетно функционисање система безбедности саобраћаја.
Постојање квалитетног акционог плана обезбеђује квалитетну организацију рада при
реализацији активности у вези одређених мера безбедности саобраћаја. На пример, ако
је акционим планом прецизно дефинисано на којем делу путне инфраструктуре, када и
које правно лице ће те радове изводити, не може доћи до преклапања, у смислу да друго
правно лице дође тог датума, у то време и на тај део путне инфраструктуре да изводи
радове.
Припрема акционог плана се најчешће реализује кроз следеће фазе:
1. Класификација: Овде се дефинишу врсте активности. Активности се могу класификовати према:
•

субјектима примене (управљач пута, научно-образовне установе, полиција и
др.),

•

обележјима приступа (образовање, инжењеринг, принуда и др.),

•

трошковима реализације (јефтине, скупе и др.),

•

проблему на који је усмерена (рањиви учесници, деца, алкохол, брзина и сл.),

•

времену спровођења (краткорочна средњерочна, дугорочна и др.) и сл.

2. Одређивање приоритета: Да би се одредили приоритети потребно је установити одређене критеријуме. Кључно питање које треба поставити је “Да ли се
предложена активност уклапа у било који специфични циљ стратегије?” Ако је
одговор негативан, она се одмах одбацује, пошто је кључни циљ стратегије да
омогући избор различитих могућих активности. Даљи критеријуми би могли
да се вежу за горе наведену класификацију. Неки критеријуми би могли да
укључе:
•

важност и хитност потребе,

•

како ће се активност уклопити у друге важне активности,

•

потешкоће, време и трошкове (одаберите активности које се могу имплементирати брзо и јефтино),

•

однос трошкова и добити, јединични трошкови (посебно ако постоје различите
опције).

3. Израда документа Акционог плана: Акциони план је документ у форми табеле,
који би требало да обухвати следеће елементе:
•

Активност, дефинисана у нацрту.

•

Специфични циљ у који се активност уклапа.

•

Планирани резултати, описује шта ће се директно постићи одређеном активношћу.

•

Планирани утицаји, идентификују дугорочнији утицај активности.

•

Временски оквир, почетак и завршетак примене.

•

Носиоц, субјект одговоран за спровођење.

•

Извори финансирања - може постојати више извора финансирања.

•

Трошкови, реална процена трошкова.
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3. ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Табела 3.1 Акциони план безбедности саобраћаја на путевима општине Бачка
Паланка за период 2018-2020. Године
1. ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Време реализације: јануар-октобар 2018.
Носилац: Савет за безбедност саобраћаја
Вредност: 1.000.000,00 РСД
2. УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ (АКЦИЈЕ, КАМПАЊЕ, БРОШУРЕ,
ОСТАЛИ ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ)
Време реализације: јануар-децембар 2018.
Носилац: Савет за безбедност саобраћаја
Вредност: 2.500.000,00 РСД
3. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТНЕ МРЕЖЕ
Време реализације: јануар-децембар 2018.
Носилац: ЈП СТАНДАРД
Вредност: 3.500.000,00 РСД
4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНИХ МЕСТА НА ПУТНОЈ МРЕЖИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ
Време реализације: јануар-јул 2019.
Носилац: Савет за безбедност саобраћаја
Вредност: 1.500.000,00 РСД
5. УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ (АКЦИЈЕ, КАМПАЊЕ, БРОШУРЕ,
ОСТАЛИ ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ, РАД СА УЧИТЕЉИМА И РОДИТЕЉИМА)
Време реализације: јануар-децембар 2018.
Носилац: Савет за безбедност саобраћаја
Вредност: 2.000.000,00 РСД
6. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТНЕ МРЕЖЕ
Време реализације: јануар-децембар 2018.
Носилац: ЈП СТАНДАРД
Вредност: 3.500.000,00 РСД
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7. УПРАВЉАЊЕ БРЗИНАМА СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Време реализације: јануар-јул 2020.
Носилац: Савет за безбедност саобраћаја
Вредност: 1.500.000,00 РСД
8. УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ (АКЦИЈЕ, КАМПАЊЕ, БРОШУРЕ,
ОСТАЛИ ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ, РАД СА УЧИТЕЉИМА И РОДИТЕЉИМА)
Време реализације: јануар-децембар 2020.
Носилац: Савет за безбедност саобраћаја
Вредност: 2.000.000,00 РСД
9. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТНЕ МРЕЖЕ
Време реализације: јануар-децембар 2020.
Носилац: ЈП СТАНДАРД
Вредност: 3.500.000,00 РСД

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Када сви елементи у систему безбедности саобраћаја постоје и функционишу како
треба и ако постоји адекватан заштитни механизам, где сви субјекти комуницирају једни
са другима, сарађују и размењују своја искуства у вези безбедности саобраћаја, онда ће и
доношење акционог плана (као и стратегије) безбедности саобраћаја имати смисла. Онда
ће и значај тог акционог плана бити много већи и његова улога у систему безбедности
саобраћаја апсолутно јасна. Због тога не треба дозволити да се функционисање система
безбедности саобраћаја ослања само на један његов елемент, јер онда то није систем.
Такође, доношење акционог плана нема никаквог значаја ако се тај план не примењује
како је предвиђено, зато је важно да акциони план буде квалитетно израђен (заснован на
ставовима стручне јавности и позитивним искуствима најразвијенијих држава) и да се у
њему прецизно дефинишу одговорности субјеката који треба да га спроведу у дело.
Акциони план безбедности саобраћаја треба да буде резултат сваке квалитетне
студије у безбедности саобраћаја. Доношењем квалитетног акционог плана који ће бити
адекватно примењиван, заједно са квалитетном стратегијом и одговарајућом политичком подршком, гради се чврст темељ за системско управљање безбедношћу саобраћаја.
Само ако постоји такав темељ и системско управљање безбедношћу саобраћаја, који се
одржавају у дужем временском периоду, може доћи до континуираног побољшања стања
безбедности саобраћаја и смањивања укупних друштвено економских трошкова безбедности саобраћаја.
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