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Средствима Републике до безбеднијих саобраћајница у граду Краљеву 
 

Из буџета Републике Србије град Краљево је, за пројекат „Успостављање 
система видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, 
који се односи на подизање иновационих капацитета града у области 
„Безбедности“, на конкурсу који је реализовао Кабинет министра без портфеља 
задуженог за иновације и технолошки развој, добио бесповратна средства у 
износу 26.121.996 динара, будући да је пријава на конкурс испунила услове и 
циљеве Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне 
самоуправе на територији Републике Србије.  

Реализација овог пројекта подразумева успостављање видео надзора за 
кажњавање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву, у оквиру кога ће бити 
обухваћени системи видео надзора, систем за кажњавање саобраћајних 
прекршаја и мониторинг центар.  

Функција видео надзора за препознавање таблица на три кључне 
раскрснице у граду Краљеву (Димитрија Туцовића – Војводе Путника и Доситејева, 
Пљакинa-Београдскa, Војводе Путника-Милоша Великог) омогућиће аутоматско 
снимање и препознавање регистарских таблица моторних возила и моторних 
возила са прикључним возилом, као и аутоматско снимање и препознавање 
регистарских таблица возила која су прешла на црвено светло или прекорачила 
брзину (обавезно препознавање свих врста таблица које се користе у Србији), као 
и складиштење података у одговарајуће базе података, поређење снимљеним 
таблицама са подацима из дефинисане листе. Систем видео надзора раскрснице 
и праћење безбедности треба да омогући реалну слику ситуације и снимање 
сигнала са камера ради каснијег прегледа.  

Успостављање система мерења (у Доситејевој улици) омогућиће 
аутоматску детекцију прекорачења дозвољене брзине кретања возила и 
препознавање сваке регистарске таблице возила која пролазе кроз зону 
покривања камере. 

Успостављање контроле приступа у згради МУП-а у Краљеву и мониторинг 
центра омогућиће праћење и управљање општим видео надзором и системом за 
кажњавање саобраћајних прекршаја (детекција пролаза кроз црвено светло и 
мерење брзине), а сам централизован мониторинг и интеграцијски софтвер 
омогућиће благовремено реаговање на све алармантне ситуације без обзира на 
њихову физичку удаљеност.  

Општи циљ пројекта је допринос уређењу иновационих капацитета града у 
области безбедности, а специфични циљ је да се побољша безбедност у граду 
кроз успостављање интегрисаних система надзора и контроле за кажњавање 
саобраћајних прекршаја ради повећања нивоа безбедност свих учесника у 
саобраћају.   

Циљне групе чине: МУП Краљево, који ће унапредити техничке иновационе 
капацитете за праћење и кажњавање саобраћајних прекршаја, град Краљево – 
Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима који ће 
унапредити систем праћења и општи ниво безбедности саобраћаја на путевима у 
Краљеву, локална самоуправа и грађани Краљева.  



Предвиђено је да се пројекат реализује пет месеци.  


