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1. У В О Д
Краљево је град у централном делу Србије и једна од 5 локалних самоуправа Рашког
округа. Заузима површину од 15301 km2. По последњем попису из 2011. године2, у
Краљеву је живело 132.621 становника, а према попису из 2002 године у Краљеву је
живело 121.707 становника.

Слика 1 – Положај Краљева

Структура терена, величина територије, број и територијални распоред становника,
природне карактеристике, али и други фактори утицали су да се на територији града
Краљева формира 92 насељена места3. Град Краљево на северу граничи са општинама
Чачак, Кнић, Крагујевац и Рековац, на истоку са општинама Трсетник, Врњачка Бања и
Александровац, на југу са општином Рашка и на западу са општинама Ивањица и
Лучани4.
1

Статистички годишњак 2010
Републичи Завод за статистику, Становништво, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011.,Београд,2012.
3 http://www.kraljevo.org/OPSTINA-KRALJEVO-Licna-karta-Grada_124____cir (посећено 11.02.2014. године)
4 http://www.kraljevo.org/OPSTINA-KRALJEVO-Dobrodosli_112_6___cir (посећено 12.02.2014. године)
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Град Краљево, са градом Нови Пазар и општинама Рашка, Тутин и Врњачка Бања, чини
рашки округ и представља седиште. С обзиром на тако атрактиван положај Kраљево је
интересантaн како за становање, тако и за остале активности. Краљево се налази на
једној од најважнијих саобраћајних раскрсница централног дела Србије. Захваљујући
значајним друмским саобраћајницама које пресецају територију града, Краљево има
врло повољан саобраћајни положај. Територијом града Краљева пролазе три државна
пута првог реда (магистрални путеви) М-5, М-22 и М-23.1, од чега су посебно значајни
М-22, ,,Ибарска магистрала", која од Београда води преко Прељине и Краљева, према
Рашкој, а даље се једним краком одваја према Новом Пазару и црногорском приморју, а
другим краком према Косовској Митровици, Скопљу и даље према Грчкој и М-5
,,западно-моравска магистрала" која преко Краљева повезује Босну и Херцеговину и
Западну Србију (Ужице, Чачак) са европским коридором X. Државни пут првог реда
(магистрални пут) М-23.1 повезује Краљево са Крагујевцом и даље са коридором X,
што уједно чини најкраћу везу града Краљева са том европском саобраћајницом.5
Мрежу државних путева другог реда (мрежу регионалних путева), на територији града
Краљева сачињавају путеви Р-116, Р-217, Р-224, Р-225, Р-225 А, Р-226, Р-227. Укупна
дужина локалних путева на територији града износи 325 km, од чега 177 km са
савременим коловозом. Квалитет коловоза опада са падом категорије пута, па су тако
државни путеви првог реда (магистрални путеви) 100% са савременим коловозом, а
државни путеви другог реда (регионални путеви) око 77,85%, а локални око 54,45%.
Промене у степену моторизације утичу и на промене активности становника на целој
територији града. Наиме, повећан број активности у саобраћају са једне стране, а ниска
свест о безбедности саобраћаја и мали број активности на унапређењу безбедности
саобраћаја, са друге стране доводе до повећања броја и последица саобраћајних
незгода, али и осталих негативних појава, као што су саобраћајне гужве, застоји, штете,
губици, трошкови и др. Када се упореди угроженост у саобраћају у односу на број
регистрованих возила у Краљеву, уочава се да је угроженост у саобраћају на средњем
односно на високом нивоу. Наиме, Краљево има средњи ниво страдања, ако се
посматра саобраћајни ризик страдања на локалним путевима и улицама Србије на
основу саобраћајних незгода за 2012, годину, док Краљево има висок ниво страдања,
ако се посматра саобраћајни ризик страдања на свим путевима и улицама.6
Саобраћајне незгоде са собом носе погинуле и повређене особе, застоје, штете,
загађења и представљају свакодневни проблем грађана Краљева. Свакодневно страдање
у саобраћају није прихватљиво у цивилизованом свету. Имајући у виду све негативне
последице саобраћаја потребно је стратешки сагледати проблеме, а затим планирати и
реализовати активности за управљање безбедношћу саобраћаја.
Велики искорак за унапређење безбедности саобраћаја представља Закон о безбедности
саобраћаја који је усвојен јуна 2009. године, а почео је са применом децембра 2009.
године. Поред прецизно дефинисаног начин финансирања безбедности саобраћаја,
Закон је донео и друге новине, као што су тела за безбедност саобраћаја (Тело за
координацију безбедности саобраћаја на путевима, Агенција за безбедност саобраћаја),
стратегије и праћење безбедности саобраћаја, нови алати за унапређење безбедности
саобраћаја (ревизије безбедности саобраћаја, провере безбедности саобраћаја,
управљање црним тачкама итд.).
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http://www.kraljevo.org/cms,(посећено 13.12. 2013. године)
Зборник радова конференције ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', 2013.
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Закон о безбедности саобраћаја препознаје стратегије безбедности саобраћаја као вид
управљања безбедношћу саобраћаја, пружа пуну нормативну подршку за унапређење
безбедности саобраћаја и омогућава не само успостављање, већ и одржавање стабилног
заштитног система у саобраћају.
Једна од најзначајнијих активности за повећање безбедности саобраћа је да се
постојећи инфраструктурни капацитети прилагођавају условима безбедног одвијања
саобраћаја, а нови капацитети граде са свешћу о безбедности саобраћаја.
Проблем безбедности саобраћаја може се сагледати и кроз статистичке податке о
саобраћајним незгодама. Према званичним подацима у Србији је у саобраћајним незгодама
током последњих 10 година (2001 – 2010. године) погинуло више од 9.000, а повређено
је преко 180.000 особа, па је због последица саобраћајних незгода изгубљено преко 9
милијарди €.

Дијаграм 1 – Последице саобраћајних незгода у Србији у последњих дванаест година

Анализа саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода на територији града
Краљева показује да је проблем безбедности саобраћаја, изражен и наглашен у
Краљеву. Према званичним подацима у Краљеву се у периоду од 2005. до 2012. године
догодило 7641 саобраћајна незгода, а погинуле су 133 особе. Посматрано за наведени
период у Краљеву су се просечно догађале 3 саобраћајне незгоде дневно.
Ако се упореде број становника и угроженост у саобраћају у Краљеву, уочава се да је
угроженост у саобраћају у Краљеву висока односно веома висока. Наиме, ако се
посматра јавни ризик страдања на локалним путевима и улицама Србије на основу
саобраћајних незгода за 2012. годину, Краљево има висок ниво страдања, а када се
посматра јавни ризик страдања, Краљево има врло висок ниво страдања и на мапи је
означено црном бојом6.
Подаци да се у Краљеву сваке године догоди између 600 и 1200 саобраћајних незгода, у
којима је тешко повређено од 66 до 110 људи, лако повређено од 220 до 380, а од 14 до 28
лица погине, говоре о великој угрожености у саобраћају у Краљеву.
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Дијаграм 2 – Расподела саобраћајних незгода по годинама на територији
града Краљева за период од од 2005 до 2012. године

Дијаграм 3 – Последице саобраћајних незгода у Краљеву

Анализа саобраћајних незгода у периоду од 2005. до 2009. године, на територији
Краљева указује да је број саобраћајних незгода растао до 2007. године, а од 2007.
године број саобраћајних незгода има опадајући тренд. Са друге стране број погинулих
лица је варирао до 2008. године (од 14 до 17 погинулих), да би 2009. године било
најмање погинулих (10), а онда се број погинулих нагло повећава на 23 у 2011. и 24
погинула у 2012. години.
Смањење броја саобраћајних незгода, од 2009. године, може бити резултат
квалитетнијег нормативног уређења безбедности саобраћаја. Међутим, нагли пораст
броја погинулих указује да смањење броја саобраћајних незгода, може бити и
последица непријављивања свих саобраћајних незгода, због примене Европског
извештаја од ступања на снагу ''новог'' Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Наиме, код саобраћајних незгода са малом материјалном штетом полиција нема обавезу
вршења увиђаја, а осигуравајућа друштва полицији најчешће не достављају евиденције
о саобраћајним незгодама које су вођене Европским извештајем.
Нагли растући тренд броја погинулих у саобраћајним незгода је додатни аларм да се
морају предузети одговарајуће мере и акције.
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Примена одговарајућих мера и акција зависи од анализе стања безбедности саобраћаја
у граду Краљеву, а што подразумева анализу саобраћајних незгода, теренска
истраживања и анализу ставова грађана Краљева.
Анализа безбедности саобраћаја открива постојеће стање. Када се детаљно познаје
постојеће стање онда се може дефинисати жељено стање, које према овој Стратегији
значи 50 % мање погинулих и тешко повређених и 30% мање настрадалих у
односу на 2010. годину.
1.1. ВИЗИЈА, МИСИЈА, АМБИЦИЈА
Пратећи визију и мисију у погледу стања безбедности саобраћаја у Краљеву, које су
дефинисане стратегијом безбедности саобраћаја града Краљева амбиције су усмерене ка
жељи да Краљево постане град са високим нивоом проточног и безбедног саобраћаја, а
посебно да се рањивим учесницима у саобраћају, пешацима и бициклистима, кретање
учини безбедним.
1.2. ЦИЉЕВИ
Постављање изазовног циља је важан фактор у постизању значајног повећања нивоа
безбедности у саобраћају града Краљева.
Циљ стратегије безбедности саобраћаја града Краљева, а самим тим и акционог плана је
50% мање погинулих и тешко повређених у саобраћајним незгодама и 30% мање
настрадалих (пондерисан број) у 2020. години, посматрано у односу на 2010. годину.
Такав циљ је амбициозан, али и достижан.

2013 – 2020

БРОЈ НАСТРАДАЛИХ
(ПОНДЕРИСАН БРОЈ)
2010

МАЊЕ
30%

БРОЈ НАСТРАДАЛИХ
(ПОНДЕРИСАН БРОЈ)
2020

БРОЈ СМРТНО
СТРАДАЛИХ И ТЕШКО
ПОВРЕЂЕНИХ ЛИЦА 2010

МАЊЕ
50%

БРОЈ СМРТНО
СТРАДАЛИХ И ТЕШКО
ПОВРЕЂЕНИХ ЛИЦА

Слика 2 – циљ Акционог плана
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Дугорочно посматрано циљ је стално смањење броја и последица саобраћајних незгода,
повећање пешачког и бициклистичког саобраћаја, повећање капацитета саобраћајница
и безбедности јавног превоза.
За постизање свеукупног циља града Краљева потребно је пратити на првом месту
Стратегију безбедности саобраћаја града Краљева и активности које се спроводе на нивоу
града.
1.3. НАЧИН ПОСТИЗАЊА ЦИЉА
Дефинисане кључне области Стратегије, а на првом месту изградња заштитног система
(јачање институционалних капацитета на нивоу града), затим безбеднији возачи,
безбеднија инфраструктура, промоције безбедности и најважније активности са
дефинисаним планом активности за сваку од кључних области Стратегије,
представљају планирани начин за постизање циља.
Изградња заштитног система подразумева јачање постојећих институционалних
капацитета, формирање нових институција (Комисије, Савети, Радна тела и сл.),
дефинисање надлежности, али и одговорности, успостављање процедура унапређења
безбедности саобраћаја, и успостављање сарадње, координације и кооперације са осталим субјектима.
Саставни део стратегије, па и овог Акционог плана односи се на безбедније возаче и
подразумева мере и акције усмерене ка информисању и едукацији возача, обуци,
дообуци и промени небезбедних понашања (алкохол, дрога, појасеви и сл.).
Једна од кључних области Стратегије, а самим тим и Акционог плана је безбеднија
инфраструктура која обухвата примену нових алата и процедура за унапређење
безбедности пута, али и мере које се односе на пројектовање и изградњу путева,
раскрсница, кружних раскрсница, сигнализације, организације саобраћаја, планирања
саобраћаја, итд.
Свакако незаобилазан део активности стратегије су и промоције безбедности саобраћаја
које имају за циљ промовисање безбедног понашања у саобраћају. Промоцијама
безбедности саобраћаја подиже се свест свих, а посебно шире јавности о значају
безбедности саобраћаја и на тај начин стиче добар партнер за постизање циља.
Постизање циља зависи и од низа других активности, а најважније активности
Стратегије су усмерене ка бољем спровођењу Закона, управљању брзинама, решавању
проблема паркирања, безбедности рањивих учесника у саобраћају, јавном превозу, итд.
За реализацију планираних акција и мера намењених унапређењу безбедности
саобраћаја потребно је обезбедити средства, односно наћи начине финансирања.
Законом о безбедности саобраћаја је детаљно уређено финансирање, а финансирање
представља кључни део за реализацију сваке Стратегије.
У току реализације стратегије, а ради постизања жељеног циља потребно је стално
праћење стања и евалуација напретка спровођења и реализације успеха Стратегије и
Акционог плана, па у складу са резултатима и унапређење Стратегије.
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2. К Љ У Ч Н Е О Б Л А С Т И
Низак ниво безбедности саобраћаја директно успорава развој Србије, па је одговорност
за безбедност саобраћаја на свим грађанима Србије, па и грађанима града Краљева.
Одговорност за безбедност саобраћаја је такође на страни институција и појединаца, а
посебно на страни стручњака, медија, јавних и политичких личности, носилаца власти,
носилаца моћи одлучивања, креатора финансијских и социјалних одлука. Примери
преузимања улоге за подизање нивоа безбедности саобраћаја су:
•
•
•
•

сваки грађанин мора поштовати прописе везане за безбедности саобраћаја
(и возачи и пешаци и бициклисти итд.),
пројектанти морају раскрснице и друге елементе пројектовати тако да буду
безбедни за конфликтне токове,
учитељи и наставници би кроз наставу требали да обрађују теме везане за
безбедно учествовање у саобраћају,
полиција треба да дâ пример и да се безбедно понашања (коришћење појасева и
сл.) итд.

За реализацију визије Стратегије важно је да сваки грађанин и сваки субјект у
друштвеном систему живи и ради са мишљу о безбедности саобраћаја. Ако се сваки
субјекат у друштвеном систему буде понашао у складу са циљем да сви буду безбедни,
тада ће визија бити достигнута. За постизање циља Стратегије безбедности саобраћаја
и Акционог плана града Краљева потребно је препознати субјекте који су заинтересовани за одређену кључну област.
Субјекти који својим деловањем, могу значајно унапредити безбедност саобраћаја су:
Градоначелник, Градско веће, Градска управа, Градска скупштина, Одељење за
урбанизам, грађевинарство… – Одсек за послове саобраћаја, ЈКП ''Путеви'' Краљево,
Агенција за безбедност саобраћаја, Дирекција за планирање и изградњу, превозници
путника, предузећа за путеве, саобраћајна полиција, ауто-мото савез, Комисије и друга
радна тела задужена за послове саобраћаја и безбедности саобраћаја, научно-образовне
институције, медији, невладине организације, политичке странке, и др. Наведени
субјекти нису сви који постоје, па су сви који се препознају у некој од улога
унапређења безбедности саобраћаја, добродошли. Конкретни субјекти задужени за
одговарајућу кључну област су наведени у поглављу план активности овог Акционог
плана града Краљева. Стратегија безбедности саобраћаја Краљева дефинише одређене
кључне области које покрива и овај Акциони план. Кључне области деловања у
безбедности саобраћаја према Стратегији су:
Изградња заштитног система – јачање постојећих и изградња нових капацитета и
институција безбедности саобраћаја, координација, кооперација.
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Безбеднији возачи – дефинисање и успостављање система унапређења понашања
возача у саобраћају, кроз различите видове обука, едукација, репресивних мера, итд.
Промоције безбедности саобраћаја – су кампање за подизање нивоа безбедности
саобраћаја, при чему ће кампање бити првенствено усмерене ка брзини, алкохолу, деци,
рањивим учесницима у саобраћају, јавном превозу, агресивној вожњи, итд.
Безбеднија инфраструктура – примена нових процедура и алата унапређења
безбедности саобраћаја постојеће и планиране путне мреже, одржавање постојеће путне
мреже, развој и јачање система јавног превоза, и др.
У оквиру Стратегије препознате су и најважније активности, односно правци
деловања који су такође дефинисане овим Акционим планом (нпр. боље спровођење
закона, рањиви учесници у саобраћају, јавни превоз итд.).

Здравствени
центар Студеница,
(Општа болница,
дом здравља)

Месни
одбори
политичких
партија

Месне
заједнице

такси

Пешаци,
возачи,
мотоциклисти,
бициклисти
ЈКП Путеви
Краљево

Превозници

Велика
предузећа

ЈП Путеви
Србије

Савет за
безбедност
саобраћаја

Градоначелник
Градска скупштина
Градско веће
Градска управа

Полицијска
управа
Краљево

Органи градске управе
који се баве безбедношћу
саобраћаја

Предшколске установе
Основне и средње
школе

Агенција за
безбедност
саобраћаја
Дирекција за
планирање и
изгадњу

аутошколе

Аутопревоз

Слика 3 – Субјекти заинтересовани за безбедност саобраћаја (stakeholders)

2.1. З А Ш Т И Т Н И С И С Т Е М
Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева постојање развијеног
заштитног система у безбедности саобраћаја, активно учешће многобројних субјеката,
њихову сарадњу и усаглашено деловање. Развијање заштитног система поред јачања
постојећих подразумева и изградњу нових институционалних капацитета безбедности
саобраћаја.
Јачање постојећих капацитета подразумева, између осталог, да се субјекти, који су
задужени за послове саобраћаја и безбедности саобраћаја, редовно усавршавају и
унапређују знања и ставове. Стално усавршавање и праћење најбоље наше и светске
праксе је предуслов за успешно унапређење безбедности саобраћаја.
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Јачање постојећих капацитета подразумева да се, у случају потребе, тај капацитет, осим
квалитативно, повећа и квантитативно. Практично, може се јавити потреба за већим
капацитетом, јер су нпр. послови унапређења безбедности саобраћаја повећани. Ово се
по правилу обично јавља када се започиње нека активност, која до тада није постојала.
Досадашње активности на управљању безбедношћу саобраћаја било на државном, било
на локалном нивоу нису системски спровођене. Није препознат значај безбедности
саобраћаја, па се није ни поклањало довољно пажње и нису спровођене посебне и
редовне активности на унапређењу безбедности саобраћаја.
Велики искорак за унапређење безбедности саобраћаја представља доношење и
примена новог Закона о безбедности саобраћаја, који је оквир за реализацију Стратегије
безбедности саобраћаја града Краљева. С обзиром на активности везане за безбедност
саобраћаја које је донео нови закон и активности које носи Стратегија града, потребно
је започети велики број послова, а за то је потребно одређено људство.
Важан искорак на нивоу Града Краљева везан за управљање безбедношћу саобраћаја је
формирање Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (у
даљем тексту Савет за безбедност саобраћаја), 2010. године.
Постојећи и нови институционални капацитети безбедности саобраћаја морају
задовољавати неколико услова, како би успешност била загарантована.
На првом месту истиче се стручност (нпр. одговарајућа школска спрема), затим
искуство (нпр. на сличним пословима), али можда и најважније, спремност и
мотивисаност за рад на унапређењу безбедности саобраћаја.
Преузимање одговорности за послове безбедности саобраћаја је важан корак за јачање
капацитета и подразумева јасно разграничење права, обавеза и одговорности сваког
субјекта посебно. То подразумева да се јасно прецизира шта је чији посао и да се сви
субјекти тада понашају у складу са тим.
Стање безбедности саобраћаја у Краљеву, као и постојећи капацитети за управљањем
безбедношћу саобраћаја указују да је потребно постојеће институционалне капацитете
задржати и ојачати, као и у складу са могућностима успоставити нове.
Прелазно решење, док се не стекну услови за додатно запошљавање одређеног броја
људи који би се бавили пословима саобраћаја и безбедности саобраћаја у градској
управи, може да буде засновано на функционисању формираног Савета за безбедност
саобраћаја, али и на формирању неког другог радног тела на нивоу града. Препорука је
да већи део чланова надлежног тела (најмање 75%) буде са образовањем и искуством из
области саобраћаја и безбедности саобраћаја. Ово је предуслов да се уочени проблеми у
саобраћају и безбедности саобраћаја за град Краљево, стручно, брзо и ефикасно реше.
Анализа постојећих институционалних капацитета у граду Краљеву је показала да
постоје одређени капацитети (привремено и стално запослени, Савет за безбедност
саобраћаја) који обављају део послова из области саобраћаја и безбености саобраћаја,
али ти капацитети нису довољни да би се квалитетно управљало саобраћајним
системом и безбедношћу саобраћаја. Недостатак капацитета, у највећој мери је
проузрокован прерасподелом послова унутар Градске управе, где је највећи део
послова везан за саобраћај и безбедност саобраћаја прешао у надлежност неких других
субјеката који обављају више активности, па и послове безбедности саобраћаја.
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Са друге стране, уочено је да постоји жеља и воља за унапређењем безбедности
саобраћаја код свих субјеката. Такође, треба нагласити да на нивоу Градске управе,
постоје упражњена места за саобраћајне инжењере, али и да се јавља несклад између
укупног броја запослених у Градској управи и финансијских средства којима град
располаже, што за последицу има незапошљавање нових, док се не ослободе нека од
постојећих радних места.
Како би систем безбедности функционисао добро по питању унапређења безбедности
саобраћаја неопходно је да се успостави координација и кооперација активности између
градске управе и месних заједница, надлежних институција и осталих релевантних
субјеката, а што се постиже кроз активности Савета за безбедност саобраћаја.
Формирани Савет за безбедност саобраћаја мора да испред себе има шему система
управљања безбедношћу саобраћаја (план активности) и да стално препознаје своје
активности, надлежности, права и обавезе, односно да стално препознаје субјекте
задужене за одређене активности, а све у циљу унапређења безбедности саобраћаја и
решавања уочених проблема на нивоу града.

Слика 4 – Систем управљања безбедношћу саобраћаја на путевима

ДИНАМИЧКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ – ЗАШТИТНИ СИСТЕМ

I Проблем
За успешно и одрживо спровођење мера и активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја неопходно је постојање, кооперације и координирани рад институција и
појединаца-професионалаца у безбедности саобраћаја на свим нивоима, а посебно на
нивоу локалне смоуправе. Посебно су значајне институције локалне самоуправе,
запослени у локалној самоуправи, приватни сектор и невладине организације у
безбедности саобраћаја.
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Широка међународна искуства оних земаља које су биле најуспешније у побољшању
безбедности саобраћаја широм света показују да једна владина агенција не може сама
да реши проблем и да се то може постићи само сарадњом у припреми и реализацији
координираног Акционог плана у коме учествују власти (државне институције и
институције на локалном нивоу), приватни сектор и невладине организације.
Недостатак невладиних организација које се баве безбедношћу саобраћаја је значајан
проблем коме би у будућности требало посветити пажњу. На територији града Краљева
регистровано је неколико аутошкола и привредних друштава за техничке прегледе
возила, а полицијска управа града Краљева је надлежна за непосредну контролу и
регулисање саобраћаја. Здравствени центар Студеница кога чине општа болница и дом
здравља је надлежан за збрињавање повређених у саобраћајним незгодама. Међутим,
нису развијене међусекторске везе и сарадња између ових субјеката, а посебан проблем
представља то што до сада није успостављен систем информисања о стању безбедности
саобраћаја од здравствених организација према органима локалне самоуправе, односно
према другим институцијама безбедности саобраћаја на територији града.
Дана 16.10.2012. године именовани су чланови Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима. Савет је имао различите активности привременог
карактера, али није било организованог деловања које би унапредило координацију и
рад свих субјеката безбедности саобраћаја.
Међу запосленим у градској управи не постоји довољан број професионалаца
едукованих за управљање безбедношћу саобраћаја. Слично је и у свим јавним
предузећима и другим субјектима.
II Скорашњи напредак
На међународном нивоу постоје значајни докази да је успешно управљање
безбедношћу саобраћаја започело тек када је безбедност саобраћаја препозната као
политички приоритет. У државама где су носиоци политичке власти стали на чело свих
активности у безбедности саобраћаја и подржали координирани рад различитих
субјеката безбедности саобраћаја остварени су значајни резултати у смањивању
смртности у саобраћају (нпр. Јапан, Француска и Данска).
Краљево је започело системске активности у безбедности саобраћаја, које се огледају у
припреми Стратегије безбедности саобраћаја, акционих планова и програма рада који
су праћени одвојеним значајним новчаним средствима намењеним за ове потребе.
Током 2010. године, када је основан Савет за безбедност саобраћаја, припремљен је и
програм коришћења средстава за безбедност саобраћаја, а два пута годишње се подноси
извештај о стању и проблемима безбедности саобраћаја на територији града. Кроз
систем финанасирања дефинисан у Закону о безбедности саобраћаја на путевима
обезбеђена су финансијска средства намењена за безбедност саобраћаја којима
располаже град. Такође је успостављен систем информисања о стању безбедности
саобраћаја од МУП-а према Савету за безбедност саобраћаја.
Усвојен је План безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева
за 2014. годину и Програм коришћења средстава буџетског фонда за саобраћај
Града Краљева за 2014. годину.
11

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

У градској управи постоји политичка свест и одговорност за безбедност у саобраћају и
град преко својих органа ради на побољшању стања безбедности у саобраћају.
Реализовано је неколико значајних истраживања, укључујући анализе зона школа и
пројекат унапређење бициклистичке инфраструктуре.
III Потребне акције
Безбедност на путевима и улицама града Краљева је вишедимензионални друштвени
проблем којим би требало да се баве разне владине институције, органи локалне
самоуправе, приватни сектор и невладине организације. Ради ефективне координације
и управљања безбедношћу саобраћаја у граду мора се обратити пажња на одређени број
аспеката, датих у мастер табели плана активности.
IV Критичне компоненте
•
•
•
•
•
•
•

Додељивање одговорности за безбедност на путевима носиоцима политичке
власти;
Обука довољног броја носиоца послова безбедности саобраћаја (кључног
особља);
Функционисање Савета за безбедност саобраћаја;
Техничке и финансијска подршка раду Савета за безбедност саобраћаја;
Успостављање одрживе координације и кооперације између различитих
субјеката безбедности саобраћаја на нивоу града;
Успостављање одрживе кооперације и координације између градских органа и
осталих субјеката (месних заједница, МУП-а, и сл);
Доступност података о саобраћајним незгодама и индикаторима безбедности
саобраћаја на нивоу града;

V Очекивана корист
Међународна истраживања и искуства показују да институционално јачање доводи до
јаснијег дефинисања надлежности и одговорности, ефективније реализације Стратегије
безбедности саобраћаја и Акционог плана и ефективније координације активности;
VI Најважније стратегијске смернице
•
•
•
•
•
•
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Успостављање рада Савета за безбедност саобраћаја на стратешком нивоу са
прецизно дефинисаним активностима;
Стручно оспособљавање кључног особља - носиоца најважнијих активности у
безбедности саобраћаја;
Унапређење координације и кооперације у раду различитих субјеката
безбедности саобраћаја;
Унапређење размене података и припрема периодичних (најмање једном
годишње) извештаја о стању безбедности саобраћаја за Градску Скупштину;
Праћење спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја и
припрема годишњих извештаја о напретку у остваривању циљева из Акционог
плана;
Успостављање стабилног система финансирања активности на унапређењу
безбедности саобраћаја у граду;
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОГ 2

2.2. Б Е З Б Е Д Н И Ј И В О З А Ч И
Посматрајући ланац фактора безбедности саобраћаја Човек–Возило–Пут–Околина
(ЧВПО) може се закључити да је човек тренутно најслабија ''карика'' у систему, јер се
највише незгода догађа због грешке човека. Истраживања показују да је човек као
фактор безбедности саобраћаја узрочник у око 93% саобраћајних незгода. Највећи
потенцијал за унапређење безбедности саобраћаја лежи у фактору човек, па се највећи
ефекти уз најмање улагање могу постићи деловањем на овај фактор. Како возач, као
елемент фактора човек, има највише утицаја на безбедност саобраћаја, оправдано се
намеће закључак да се возачу мора посветити посебна пажња.
Успостављање савременог система едукације и обуке возача, који као циљ има
формирање свести о безбедном учествовању у саобраћају код возача је циљ и основ
сваке Стратегије безбедности саобраћаја. То је циљ и Стратегије безбедности
саобраћаја за град Краљево, али овог Акционог плана.
Поред едукације и обуке, за унапређење понашања возача
неопходне су и друге мере као што су присила и кампање.
Истраживања показују да се са повећаном присилом
повећава ризик од кажњавања (објективни, па и субјективни ризик), а са повећаним ризиком кажњавања возачи возе
опрезније, мање чине грешке, мање чине прекршаје, мање
чине саобраћајне незгоде, па се у крајњем излазу добија
већа безбедност саобраћаја.

Слика 5- Комбинација мера

Искуства показују да примена само једне мере не даје
дуготрајне ефекте. Практично, није решење само да се
возачи едукују, нити је решење возаче само кажњавати.
Решење се налази негде између и правилан однос
репресије и превенције даће позитивне резултате на
безбедност саобраћаја. Комбинација едукације и присиле
даје дуготрајније ефекте, па би примене таквих
комбинацијатребало подржавати и охрабривати.

Слика 6 – Претицање на
неиспрекиданој линији на улазу у тунел

Важећи Закон о безбедности саобраћаја
на путевима, кроз систем казнених поена,
омогућава праћење и издвајање возача
који се небезбедно понашају. С обзиром
на то, потребно је возаче који се не
уклапају у шаблон безбедног понашања
издвајати и на њих деловати другим
одговарајућим
мерама.
Најупорније
возаче који не желе да се мењају на боље,
већ и даље возе под утицајем алкохола,
возе брже од ограничења и крше друге
прописе треба присилом онемогућити да
угрожавају друге учеснике у саобраћају.
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Подизање нивоа вештина за управљање возилом, првенствено код младих возача има за
циљ подизање нивоа безбедности саобраћаја. Имајући у виду да су саобраћајне незгоде
водећи узрок смртног страдања за популацију од 15 до 24 године, мора се посебна пажња
посвети систему обуке кандидата за возаче. Наиме, важећи Закон о безбедности
саобраћаја представља добру основу за образовање возача у аутошколама и након
аутошколе кроз систем пробне дозволе, али и даље функциониање система није
успостављено на националном нивоу. Осим вештина, путем обуке, дообуке и едукације
возача потребно је код младих возача подићи ниво знања и свести о безбедност
саобраћаја. Код осталих возача неопходно је подићи свест о ризицима у саобраћају,
усадити им став о узајамном поверењу у саобраћају и елиминисати агресивну вожњу.
Посебна пажња се мора посветити професионалним возачима, односно возачима који
свакодневно врше јавни превоз путника, али и терета.
Један од начина да се на одређеном подрују сагледа постојеће стање безбедности
саобраћаја и уоче проблеми јесте анализа саобраћајних незгода. На Дијаграмима 4 и 5 је
приказана заступљеност учесника саобраћајним незгодама и смртност према категорији
учесника.

Дијаграм 4 – Заступљеност учесника у незгодама у
граду Краљеву

Дијаграм 5 – Заступљеност смртности учесника у
незгодама у граду Краљеву

Анализа саобраћајних незгода за период од 2005. до 2012. године и ставова грађана, за
град Краљево показала је следеће:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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учешће возача у саобраћајним незгодама у односу на остале категорије учесника
(пешаци, путници) је око 88%,
од укупног броја смртно страдалих лица око 59% су возачи.
највећи број незгода везан је промену положаја или саобраћајне траке око 14%.
око 76% незгода се догоди на правом путу
на раскрсницама се догодило око 15% незгода, што говори о непоштовању
првенства пролаза,
око 24% незгода су бочни судари,
око 22% судари при вожњи у истом смеру
око 12% су судари са заустављеним или паркираним возилом и
око 12% судари из супротних смерова
16% анкетираних возача из Краљева увек прекорачује брзину када се креће
аутопутем, а на магистралном путу 11% возача увек прекорачује брзину.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОГ 2

ДИНАМИЧКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ –
БЕЗБЕДНИЈИ ВОЗАЧИ
I Проблем
Успостављање савременог система обуке и едукације који би имао за циљ формирање
свести о безбедном учествовању у саобраћају, како код возача почетника, тако и код
искусних возача и возача професионалаца је од суштинског значаја за успешно и
одрживо унапређење безбедности саобраћаја. Унапређењу вештина управљања
возилом и подизању нивоа знања мора се посветити посебна пажња.
Поред едукације, за успешно унапређење понашања возача неопходна је и присила,
тако да се комбинацијом добро испланираних и одмерених активности везаних за
присилу и едукацију постижу најбољи ефекти на пољу безбеднијег понашања возача.
Недовољан ниво свести о безбедности саобраћаја (о значају употребе опреме возила,
опасностима вожње под дејством алкохола и дрога, опасностима агресивне вожње)
присутан је не само код кандидата за полагање возачких испита, него и код младих
возача, али и искусних возача и возача професионалаца.
Иако је обука кандидата за полагање возачких испита била једна од најважнијих новина
Закона о безбедности саобраћаја и даље се не спроводи у потпуности по планираном
програму и још увек није почела да даје резултате. И даље није успостављен систем
информисања о квалитету обуке по ауто-школама, на основу учешћа у незгодама и
прекршајима возача који су прошли обуку у одговарајућој ауто-школи.
Детекција прекршаја везаних за вожњу под дејством алкохола, а посебно под дејством
дрога није развијена кроз посебне програме и планове и нису развијени програми за
праћење, издвајање и посебну обуку рецидивиста (сталних прекршиоца).
Успостављени систем праћења, издвајања и дообуке возача с обзиром на учешће у
саобраћајним незгодама и прекршајима, још увек не функционише пуним капацитетом.
Иако је Законом о безбедности дефинисан програм коришћења средстава намењених
активностима у области безбедности саобраћаја и даље није направљен програм
улагања у различите области безбедности саобраћаја.
Ретки су примери предузећа која за своје возаче професионалце организују дообуку из
области безбедности саобраћаја.
II Скорашњи напредак
У свету је развијен савремен концепт, како обуке за полагање возачких испита, тако и
дообуке за возаче који поседују возачку дозволу. Развијени су, такође и програми за
младе возаче и показало се да су у тим државама остварени значајни резултати у
смањивању смртности и тежине последица саобраћајних незгода.
15
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У важећем Закону о безбедности саобраћаја на путевима дефинисан је квалитетнији систем обуке и полагања возачког испита, дефинисан је другачији статус и обавезе возача
почетника. Такође, искусни возачи и возачи професионалци морају да пролазе периодичне обуке. Одредбама ''новог'' Закона пооштрена је казнена политика како за прекршаје везане за вожњу под дејством алкохола, тако и за низ других прекршаја, при чему
су паралелно са репресивним мерама дефинисане и одредбе које имају едукативан карактер. Уведен је систем казнених поена, а самим тим и праћење, издвајање и елиминисање најнебезбеднијих возача.
У Србији се реализује неколико програма обуке запослених возача из области безбедности саобраћаја и формирано је неколико тренинг центара у циљу унапређења знања,
вештина и подизања свести о безбедности саобраћаја. Одређен број страних фирми и
јавних предузећа је препознао значај улагања у безбедност саобраћаја и за своје запослене организује семинаре из области безбедности саобраћаја. Краљево започиње системске активности у безбедности саобраћаја, које се огледају у припреми Стратегије
безбедности саобраћаја, акционих планова и програма рада који су праћени одвојеним
значајним новчаним средствима намењеним за ове потребе. Поново је важно поменути
оснивање Савета за безбедност саобраћаја 2010. године и припрему програма коришћења средстава за безбедност саобраћаја. Реализовано је неколико значајних истраживања,
укључујући анализе зона школа и пројекат унапређење бициклистичке инфраструктуре.
III Потребне акције
Решавање проблема безбедности на путевима и улицама града Краљева је комплексна
активност која захтева ангажовање свих елемената друштва. Активности су дате у
мастер табели плана активности.
IV Критичне компоненте
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Комплетно успостављање планираног програма обуке и полагања возачког
испита по важећем Закону о безбедности саобраћаја;
Формирање базе података о саобраћајним незгодама и прекршајима, праћење
понашања возача;
Недовољан ниво свести о безбедности саобраћаја, како од стране кандидата за
полагање возачких испита, тако и од стране младих и искусних возача;
Развијање програма за праћење, издвајање и посебну обуку рецидивиста
(сталних прекршиоца);
Развијање програма за праћење возача почетника и младих возача;
Успостављање одрживе кооперације и координације између градских органа и
представника ауто-школа, саобраћајне полиције, послодаваца који имају возаче
професионалце;
Доступност података о саобраћајним незгодама и другим индикаторима
безбедности саобраћаја у граду на основу којих би било могуће пратити
резултате рада ауто-школа;
Припрема годишњег програма коришћења средстава за безбедност саобраћаја;
Припрема годишњег извештаја о безбедности саобраћаја и годишњег извештаја
о спровођењу Акционог плана безбедности саобраћаја на нивоу града.
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V Очекивана корист
Смањење броја и последица саобраћајних незгода, а тиме и трошкова саобраћајних
незгода су основна и директна корист. Поред тога, истиче се подизање нивоа свести о
безбедности саобраћаја, вештина за управљање возилом и знања код возача, као и
ефективнија реализација Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана.
VI Најважније стратегијске смернице
•
•
•
•
•
•

Праћење резултата рада ауто-школа на основу података о кандидатима;
Стимулисање дообуке у јавним и приватним предузећима;
Сарадња градски власти са представницима ауто-школа, полицијом,
предузећима;
Организовање кампања;
Размена података и организовање годишњих састанка са представницима
ауто-школа, саобраћајне полиције, послодавцима који имају запослене возаче
професионалце;
Праћење спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја и
припрема годишњих извештаја о стању и напретку у остваривању циљева из
Акционог плана.

2.3. П Р О М О Ц И Ј Е Б Е З Б Е Д Н О С Т И
Под промоцијама безбедности саобраћаја подразумевају се све мере и акције, које за
циљ имају промовисање безбедног понашања у саобраћају. Промоцијама безбедности
саобраћаја подиже се свест свих, а посебно шире јавности о значају безбедности саобраћаја и на тај начин стиче добар партнер за постизање циља.
На првом месту под промоцијама безбедности
саобраћаја су кампање у безбедности саобраћаја.
Оне имају за циљ да уведу ново, безбедно или
промене постојеће небезбедно понашање.
Анализа стања безбености саобраћаја на
територији града Краљева је указала на правце
деловања ка унапређењу безбедности саобраћаја.
Слика 7 – Лого кампање

Слика 8 - Акције ка мотоциклистима

Слика 9 - Значај сигурносног појаса
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С обзиром на циљеве и активности, које садржи Стратегија безбедности саобраћаја града Краљева, то би и за Краљево приоритетни правци деловања биле кампање усмерене
ка брзини, пешацима, деци у саобраћају, употреби сигурносних појасева, професионалним
возачима, агресивној вожњи, алкохолу, мотоциклистима, итд. Активности везане за
унапређење безбедности саобраћаја, на територији града Краљева би требало усмерити и
ка возачима пољопривредних машина, јер је у насељима ван централног дела заступљена
пољопривреда. Активности би биле усмерене на осветљење пољопривредних возила у
ноћном условима, као и на неизношење блата из њива на коловоз.

Слика 10 – Сударне брзине

Слика 11 – Ротацоно светло

Слика 12 – Алкохол

ДИНАМИЧКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ
ПРОМОЦИЈА БЕЗБЕДНОСТИ
I Проблем
Промоције безбедности имају за циљ подизање нивоа свести о значају безбедности
саобраћаја и промоцију безбеднијег понашања. На првом месту под промоцијама
безбедности саобраћаја су кампање. Третирајући поједина питања кампањама подиже се
ниво јавне и појединачне свести о безбедности саобраћаја, а уз одговарајућу принуду од
стране полиције постижу се најбољи ефекти. Међутим, нису обезбеђена финансијска
средства за промоцију безбедности саобраћаја, ако се изузму средства од казни.
Међу учесницима у саобраћају је недовољан ниво свести о безбедности саобраћаја и
значају употребе заштитне опреме возила, опасностима вожње под дејством алкохола и
дрога, опасностима агресивне вожње итд. Иако је у Краљеву реализовано неколико
кампања, оне су биле краткотрајне и на ниском научном и стручном нивоу. Наиме,
нису испраћени резултати и ефекти кампања, па би у будућности реализацију кампања
требало посветити научним и стручним тимовима. Поред тога за реализацију кампања
неопходна је стручна, медијска, финансијска, политичка, полицијска, нормативна и подршка најшире јавности уз одговарајућу принуду.
II Скорашњи напредак
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, као носиоца промоције безбедности
препознаје Агенцију за безбедност саобраћаја. Агенција има задатак да води
превентивно-промотивне активности и води кампање о безбедности саобраћаја. У Србији
је у последњих неколико година реализовано низ акција и кампања везаних за
промоцију безбедности саобраћаја. Реализоване акције и кампање везане су за брзину,
заштиту деце у саобраћају, заштиту мотоциклиста, али и за возаче пољопривредних машина итд.
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Поред кампања реализовано је неколико програма обуке запослених возача из области
безбедности саобраћаја и формирано је неколико тренинг центара у циљу унапређења
знања, вештина и подизања свести о безбедности саобраћаја. Савет за безбедност
саобраћаја је спроводио мноштво акција за подизање нивоа безбедности саобраћаја
учесника у саобраћају (возача пољопривредних машина - уз дељење ротационих
светала, бициклиста, мотоциклиста, пешака, ђака итд).
III Потребне акције
Активности за унапређење нивоа безбедности саобраћаја на путевима и улицама града
Краљева приказане су у мастер табели плана активности.
IV Критичне компоненте
•
•
•
•
•
•
•
•

Почетак примене промоција безбедности саобраћаја у правом смислу;
Подршка кампањи (стручна, медијска, финансијска, политичка, полицијска,
нормативна и подршка најшире јавности);
Недовољан ниво свести о значају кампања за подизање нивоа безбедности
саобраћаја;
Развијање програма за праћење и развој кампање;
Успостављање одрживе кооперације и координације између градских органа и
представника медија, саобраћајне полиције;
Доступност података о саобраћајним незгодама и другим индикаторима
безбедности саобраћаја у граду на основу којих би било могуће пратити
резултате кампања;
Обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава
за безбедност саобраћаја;
Припрема годишњег извештаја о безбедности саобраћаја и годишњег извештаја
о спровођењу Акционог плана безбедности саобраћаја у Граду Краљеву.

V Очекивана корист
•
•
•
•
•
•

Смањење броја и последица саобраћајних незгода;
Повећавање нивоа знања о главним темама безбедности саобраћаја;
Формирање, кориговање, промена, учвршћивање ставова;
Повећање свести о значају безбедности саобраћаја или значају конкретних проблема у безбедности саобраћаја;
Смањење трошкова последица саобраћајних незгода;
Ефективнија реализација Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана.

VI Најважније стратегијске смернице
За добру кампању није довољно само смислити слоган и организовати краткотрајне
промотивне активности. Наиме, добра припрема уз квалитетну организацију, подршку
и праћење резултата кампање може повећати ниво знања о главним темама безбедности
саобраћаја и свести о значају безбедности саобраћаја. Ефекте је потребно анализирати у
годишњим извештајима о остваривању циљева из Акционог плана.
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2.4. Б Е З Б Е Д Н И Ј А

ИНФРАСТРУКТУРА

Стратегија безбедности саобраћаја, али и Акциони план препознају безбеднију
инфраструктуру као кључну област. Са друге стране улагања у инфраструктуру у
саобраћају су по правилу скупа. Наиме, пуно кошта да се изгради изнова
инфраструктура, па се најчешће прибегава реконструкцији и прилагођавању постојеће
путне инфраструктуре захтевима саобраћаја.
Реконструкцијом се не могу увек решавати проблеми који су направљени у фази
пројектовања. С обзиром на то, важно је да се при изградњи нових капацитета
инфраструктуре, још у фази планирања (новог пута, нове раскрснице или неког другог
објекта), узме у обзир и безбедност саобраћаја. Развијене земље света се придржавају
правила ''боље спречити него лечити'', а што значи да је боље исправити грешке пута и
уочене проблеме док се још увек налазе на папиру.
Капацитети постојеће саобраћајне инфраструктуре у Краљеву у појединим временским
интервалима и на појединим местима не задовољавају потребе корисника пута.
Међутим недостатак инфраструктурних капацитета се не решава увек изградњом нових
или проширењем постојећих капацитета, јер некада то није ни могуће. Проблем се
веома често решава применом одређених управљачких мера. Нпр. у централним
деловима Краљева проток саобраћајница не може се повећати, нити се могу изградити
додатне саобраћајне траке, али се одговарајућим режимом саобраћаја (дестимулисањем
индивидуалног и стимулисањем јавног превоза са елиминисањем теретног превоза)
може омогућити да гужви у саобраћају нема, да се саобраћај одвија безбедно и да сви
корисници буду опслужени.
Безбедност саобраћаја са једне стране, а максимална проточност са друге стране су
начини да се постојећа инфраструктура у Краљеву максимално користи. Третирање
места повећане угрожености у саобраћају, тзв. црних тачака је један од циљева и
обавеза града Краљева. У ту сврху могу се користити процедуре и алати за унапређење
безбедности пута, које је Закон о безбедности препознао и уврстио у члан 156. То су
ревизије безбедности, које се користе за пројекте нових путева и путних објеката,
провере безбедности саобраћаја које се користе за постојеће путеве, управљање црним
тачкама, дубинске анализе, управљање безбедношћу саобраћаја на мрежи путева итд.
Зависно од циклуса једног пута, свака од процедура препознатих у члану 156 Закона о
безбедности саобраћаја има своје место. Светска истраживања говоре да однос трошкова и
користи применом ових алата и процедура иде од 1:3 до чак 1:242. Ово је препознато у
Стратегији безбедности саобраћаја града Краљева и налази се као део у плану активности,
како стратегије, тако и акционог плана.
Унапређење безбедности саобраћаја кроз унапређење инфраструктуре у највећем броју
случајева ће подразумевати мере које ће се односити на реконструкцију већ постојеће
мреже путева.
Имајући у виду да је основна идеја деловања у безбедности саобраћаја да се смање
најтеже последице саобраћајних незгода, намеће се изградња кружних раскрсница на
опасним местима на којима преовлађују тешке и смртне последице саобраћајних
незгода, а посебно је важан завршетак обилазнице око Краљева у пуном профилу како
би се транзитни токови изместили из центра града.
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Саобраћајнице на којима транзитни саобраћај чини и
до 30% укупног саобраћаја, потребно је изградњом
облазница ослобађати од транзитног саобраћаја, чиме
би био смањен не само обим саобраћаја у насељима
већ и могућност за настанак конфликата и
саобраћајних незгода.
Понекад је инфраструктурни део немогуће физички
изменити, па се променом режима, реорганизацијом
постојеће сигнализације, организацијом саобраћаја и
другим управљачким мерама може постићи повећање
проточности, односно капацитета, заједно са
Слика 13 – Концепт савремене
побољшањем безбедности саобраћаја. Овде се мисли
кружне раскрснице
на извлачење возила из централних делова града, мотивисање јавног превоза, увођење жутих трака, дестимулисање теретног саобраћаја
кроз насеља, осим у посебно дозвољеним периодима у току дана и уз посебне дозволе,
дефинисање режима паркирања, посебно у централним зонама, са циљем дестимулисања кретања возила ка централним деловима града, односно насеља, омогућавање и јачање других видова превоза у смислу модалне прерасподеле, итд.

Слика 14 –Забрана теретног саобраћаја у центру

Слика 15 – Воз на релацији Краљево Чачак

Анализа стања безбедности саобраћаја, за град Краљево, открила је опасна места (црне
тачке) на територији града, па би даље активности биле усмерене на примени
одговарајућих алата и процедура за анализу узрока повећаног броја саобраћајних
незгода и санацију опасних места. Следећи корак би био, да се, сразмерно
расположивом буџету и примењеним критеријумима, направи (одабир) редослед
санације црних тачака, које би морале бити отклоњене најкасније у наредне три године.
Овде је потребно водити рачуна о надлежности града Краљева и Републике Србије.
Анализа саобраћајних незгода показује просторни распоред догађања саобраћајних
незгода, а карактеристично је да се више 76% саобраћајних незгода догађа на правом
путу. С обзиром да се на правом пут догађа три четвртине свих саобраћајних незгода то
и мере треба да усмерене и планиране ка контроли и смиривању учесника, али и ка
примени техничко регулативних мера.
Раскрснице су такође опасна места у Краљеву јер се више од 15% саобраћајних незгода
догађа на раскрсницама, па је потребно спровести детаљнију анализу безбедности
саобраћаја на раскрсницама, и по потреби извршити ревизију геометрије и сигнализације
на раскрсницама.
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Анализа безбедности саобраћаја указује да
Краљево
има
проблем
на
главним
саобраћајницама. Број незгода према локацији
и последицама на саобраћајницама које су ван
градског језгра, прати тежина саобраћајних
незгода, а што може бити последица већих
брзина учесника на овим саобраћајницама.

Дијаграм 6 – Локације саобраћајних незгода

Просторна дистрибуција саобраћајних незгода је показала да су најпрометније и
најбрже саобраћајнице кроз Краљево најугроженије. Анкета грађана Краљева је такође
потврдила да су главне саобраћајнице Краљева најопасније са аспекта безбедности
саобраћаја, како за пешачење, тако и за вожњу аутомобила и бицикла. Ове
саобраћајнице треба посебно узети у обзир код унапређења безбедности саобраћаја, јер
је отклањање субјективног ризика у саобраћају такође циљ унапређења безбедности
саобраћаја и циљ сваке Стратегије безбедности саобраћаја.
ДИНАМИЧКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ
БЕЗБЕДНИЈА ИНФРАСТРУКТУРА
I Проблем
Инфраструктура представља мрежу путева и саобраћајница по којој се крећу возила и
други учесници у саобраћају. За безбедно учествовање у саобраћају предуслов је
обезбедити постојање одговарајуће инфраструктуре, али и одржавати постојећу
инфраструктуру не само употребљивом, већ и безбедно употребљивом. Због тога је
посебно значајно водити рачуна о безбедности саобраћаја како нових тако и постојећих
путева.
Инфраструктура на локалном нивоу је у надлежности града. Од изузетног је значаја
познавање постојећег стања (стања саобраћајне инфраструктуре у граду), јер се
познавањем саобраћајне инфраструктуре могу планирати нови инфраструктурни
објекти, али се може и планирати одржавање постојећег стања.
За саобраћајну инфраструктуру на територији града Краљева надлежни су ЈП Путеви
Србије, Дирекција за планирање и изградњу града Краљева, као ЈКП ''Путеви Краљево''.
Зимска служба је у оквиру ЈКП ''Путеви Краљево'' (градска надлежност). Као посебан
проблем у Краљеву се, по питању инфраструктуре, издвајају државни путеви првог
реда (магистрални путеви), над којим је надлежност републичка, а не локалне
самоуправе, и управо велики део инфраструктурних проблема је баш на тим путевима.
Град Краљево ради на плану којим се у наредном периоду планира изградња нових
инфраструктурних капацитета, а посебно обилазнице у пуном профилу.
Непланска изградња објекта високоградње (зграде, куће и сл.) је смањена у последње
време, али је таква досадашња изградња створила низ проблема, почев од индуковања
нових путовања, недостатка капацитета саобраћајница, недостатка капацитета за
паркирање итд.
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Код нискоградње, пројекти нових саобраћајница и пројекти реконструкције постојећих
саобраћајница у граду нису прошли безбедносне провере према Закону о безбедности
саобраћаја (ревизије безбедности саобраћаја, провере безбедности саобраћаја итд).
Проблем са постојећом инфраструктуром на територији града је и тај што је
инфраструктура само делимично прилагођена одговарајућим потребама (деца,
хендикепирани и сл.).

II Скорашњи напредак
Најразвијеније земље света, које уједно и предњаче у безбедности саобраћаја (Немачка,
Шведска, Данска,...) имају најбољу инфраструктуру, јер то сматрају једнако важним у
безбедности саобраћаја, као и све остало. Тако је на међунардном нивоу препознато да је
управљање инфраструктуром, управљање безбедношћу саобраћаја које већ деценијама
даје позитивне резултате.
У скорије време развијени алати и процедуре унапређења постојећих и нових путева (ревизије, провере, црне тачке, дубинске анализе, ...) већ дају резултате, који су у нашим
оквирима дефинисани у Закону о безбедности саобраћаја (члан 156). Ови алати су обавезујући за управљача пута, што на локалном нивоу може бити и град. Краљево је препознало користи, и у Стратегији безбедности саобраћаја промовисало ове алате као могућност унапређења безбедности саобраћаја путева на својој територији.

III Потребне акције
Активности у вези са инфраструктуром, дате су у мастер табели плана активности.

IV Критичне компоненте
•
•
•
•
•
•
•

Обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава
за безбедност саобраћаја;
Обука довољног броја носилаца послова безбедности саобраћаја (кључног
особља);
Функционисање Савета за безбедност саобраћаја;
Техничка и финансијска подршка раду Савета за БС;
Доступност података о саобраћајним незгодама и индикаторима безбедности
саобраћаја на нивоу града;
Припрема анализа безбедности саобраћаја на нивоу града;
Непостојање довољног броја особља за спровођење ревизија и провера
безбедности саобраћаја.

V Очекивана корист
•

Квалитетна и безбедна инфраструктура, прилагођена свим, а посебно рањивим
учесницима у саобраћају;
23

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

•
•
•

Боља искоришћеност инфраструктуре (капацитет саобраћајница, паркирање,
итд);
Нема незгода у којима је узрок небезбедна инфраструктура;
Мање – блаже последице незгода.

VI Најважније стратегијске смернице
•
•
•
•
•

Успостављање годишњих анализа безбедности саобраћаја на територији града;
Успостављање годишњих идентификација и управљања црним тачкама;
Успостављање редовних провера безбедности саобраћаја на саобраћајницама за
које је надлежан град;
Припрема и спровођење годишњих планова изградње, реконструкције и
одржавања путне мреже;
Унапређење доступности података о саобраћајним незгодама и индикаторима
безбедности саобраћаја на нивоу града у циљу прецизнијег дефинисања
проблема у безбедности саобраћаја.

2.5. Н А Ј В А Ж Н И Ј Е А К Т И В Н О С Т И
Најважније активности којима се посебно бави Стратегија безбедности саобраћаја града
Краљева и Акциони план су:
•
•
•
•
•
•
•

Боље спровођење закона
Управљање брзинама
Паркирање
Безбедност деце
Безбедност пешака и бициклиста
Организованији и безбеднији јавни превоз
Безбедност мотоциклиста

Боље спровођење закона – велики број саобраћајних прекршаја се догађа свакодневно
на улицама Краљева. У званичним евиденцијама за Србију, сваке године преко 500.000
саобраћајних прекршаја се детектује од стране саобраћајне полиције. Највећи број
прекршаја је везан за прекорачење ограничења брзине, а затим следе алкохол, техничка
неисправност.
Управљање брзинама – је један од приоритета Стратегије и Акционог плана јер је
брзина основни узрок повређивања становништва у саобраћају. Тежина повреда расте
прогресивно са порастом сударних брзина. Посебно су изражене последице када се ради о незгодама са рањивим учесницима у саобраћају. Безбедност саобраћаја мора да
буде основни критеријум код управљања брзинама, а мора се водити рачуна и о
протоку саобраћаја, загађењу животне средине, али и о осталим могућим пропратним
негативним ефектима.
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Унапређење мера спровођења закона и ригорозна присила могу позитивно утицати на
смањење броја и последица саобраћајних незгода. Боље спровођење закона подразумева
и већу присилу. Под већом присилом се подразумева стручно планирање рада саобраћајне полиције (рад саобраћајних патрола,
контроле саобраћаја...).

Слика 16 – Информисање учесника о
новинама у закону

Осим тзв. ''живе силе'', потребно је увести
нове, савремене системе детекције саобраћајних прекршаја (камере за снимање пролазака на црвено светло, камере за надгледање
саобраћаја и др.) Информисање учесника о
закону и предвиђеним казнама је један од
најважнијих корака за квалитетно спровођење закона и боље поштовање прописа у безбедности саобраћаја. Информисање и ''убеђивање'' грађана у поштовање саобраћајних
прописа може се спровести и одговарајућим
кампањама.

Према подацима МУП-а, брзина се на
територији града Краљева, јавља као узрок у
око 47% саобраћајних незгода. Ставови
грађана су такође сагласни да неодговарајућа
брзина представља највећи ризик за страдање у
саобраћају. С обзиром на број и последице
саобраћајних незгода које су везане за брзину,
један од приоритета града Краљева је
управљање брзинама.

Слика 17 – Управљање брзинама

Управљање
брзинама
између
осталог
подразумева: добро одмерене и планиране
контроле брзина, у смислу присиле, увођење
савремених система контроле и детекције
прекршаја везаних за брзину, преиспитивање ревизија постојећих ограничења брзине,
посебно указивање на значај поштовања
ограничења брзине у насељу до 50 km/h, развијање и реализација зона школа, зона смиреног
саобраћаја, кампање за снижавање брзине кретања и поштовање ограничења итд.
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Дијаграм 7 – Узроци незгода у Краљеву
према подацима МУП-а
Слика 18 – Контрола брзине

Паркирање – представља проблем у централним деловима Краљева. Адекватно
пројектовање и планирање саобраћаја, укључујући и адекватно пројектовање и
организовање паркирања подиже ниво безбедности саобраћаја.

Слика 19 – Паркинг

Организовано и планирано паркирање смањује ризик од настанка конфликтних ситуација. Адекватним режимом паркирања може се управљати саобраћајем, капацитетом саобраћаја и
безбедношћу саобраћаја. Још код израде планских докумената
потребно је имати у виду значај паркирања и планирати довољан капацитет. Анализа стања безбедности саобраћаја је показала
да је паркирање у централним деловима Краљева проблем који се
решава и који треба и даље решавати, обезбеђењем додатних
капацитета за паркирање, али и системским мерама увођења
доплатних и дневних карти и санкционисања кршења прописа у
овој области. Паркирана возила на тротоарима чине највећи
проблем у вези паркирања у Краљеву, јер угрожавају безбедност
пешака, посебно безбедност деце. Такође је и у близини објеката
атракције, изражен проблем паркиарања.

У централном делу Краљева налазе се локације на којима нема довољно површине за
паркирање, па је у складу са тим потребно деловати одговарајућим мерама, као што су
измена режима саобраћаја (двосмерне саобраћајнице једносмерне), обележавање
паркинг места на коловозу у појединим улицама и сл. Осим обезбеђења могућности за
паркирање, потребно је спроводити ефикасне мере против непрописно паркираних возила, а посебно против оних које угрожавају безбедност саобраћаја.
Безбедност деце – је један од највећих и најважнијих задатака Стратегије безбедности
саобраћаја и акционог плана града Краљева. Наиме, проблем безбедности саобраћаја
деце је стално присутан, јер се увек јављају ''нека нова деца'', коју треба обучити и
спремити за безбедно учествовање у саобраћају.
Један од водећих узрока смртног страдања деце и младих у саобраћају су саобраћајне
незгоде. Наиме, деца су због својих психофизичких карактеристика, посебно угрожена
категорија учесника у саобраћају. Низ заштитних мера, усмерених према деци (зона
школа, зона успореног саобраћаја, обавеза дечјих седишта) које је препознао нови
Закон о безбедности саобраћаја, уз адекватну реализацију, треба да доведу до
унапређења безбедности деце у саобраћају у Краљеву.
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Дијаграм 8 – Расподела незгода са учешћем
деце по последицама у Краљеву

Дијаграм 9 – расподела незгода са страдањем деце
према категорији учесника

Анализа саобраћајних незгода са учешћем деце на подручју града Краљева показује да
су деца највише угрожена као путници, а затим као пешаци, па би поред мера
усмерених ка деци, требало утицати и на родитеље, ради промене ставова и понашања
у саобраћају.

Слика 20 – Едукација деце

Деци се мора посветити посебна пажња, не
само на само у централним деловима града,
већ на целој територији града Краљева, а на
то указује и анализа безбедности
саобраћаја. Деца су посебно угрожена у
зонама школа. Поред тога и путање
кретања деце су такве да су деца често
приморана да небезбедно прелазе коловоз и
чине друге прекршаје, чиме на првом месту
угрожавају своју безбедност. Потребно је
планирати путање кретања деце до школе и
у складу са тим заштитним мерама
обезбедити
да
се
конфликти
са
моторизованим саобраћајем смање на
најмању могућу меру, а по могућству
елиминишу.

Анализа безбедности саобраћаја деце у Краљеву је показала да су понашања деце у
смислу истрчавања на улицу, преласка улице ван пешачког прелаза и претрчавања
најопасније ситуације које доводе до саобраћајних незгода. Може се извести закључак
да се са децом мора перманентно радити на унапређењу ставова и знања за безбедно
учествовање у саобраћају.
Од конкретних мера усмерених ка унапређењу безбедности деце у саобраћају могу се
истаћи кампање, планирање и прилагођавање инфраструктуре, смиривање саобраћаја у
зонама већег окупљања деце (школе, игралишта, стамбене зоне), обука деце различитих
старосних категорија, итд.
Безбедност пешака и бициклиста – је од изузетног значаја зато што се наведене
категорије учесника у саобраћају сматрају тзв. рањивим учесницима у саобраћају. Пешаци
и бициклисти , у саобраћајним незгодама бивају теже повређени, него путници и возачи
унутар возила, јер нису заштићени кавезом возила.
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Пешачење и вожња бицикла су у данашње време постали рекреација за највећи број
становника. Мотивисање и охрабривање немоторизованог кретања становника помаже
и унапређењу здравља нације, па кампање за повећање пешачких и бициклистичких
кретања могу да буду подржане и од стране здравствених организација. Ова
констатација има још више на значају када се зна да је Светска здравствена
организација на светском нивоу задужена за безбедност саобраћаја.
Анализа безбедности саобраћаја указује да пешаци
највише страдају на местима где се окупљају у већем броју
(школе, тржни центри, пијаце итд.), док су веће последице
саобраћајних незгода са пешацима на бржим саобраћајницама. То би практично значи да на брзим саобраћајницама
треба физички заштитити пешаке и друге рањиве учеснике
у саобраћају.
Раскрснице и пешачки прелази су такође места где
пешаци страдају, а узроци обично леже у непоштовању
првенства у пролазу. На ванградским деоницама путева
пешаци су посебно угрожени у ноћним условима
саобраћаја, јер углавном нису адекватно обележени.
Слика 21 – Савремени опрема

Пешаци су заступљени са 5% у укупном броју саобраћајних незгода на територији
града Краљева, међутим, ако се узму у обзир последице саобраћајних незгода са
учешћем пешака тада је ситуација нешто другачија. Наиме, преко 20% смртно
страдалих у саобраћајним незгодама, на територији града Краљева чине пешаци, а
слично је и за остале последице. С обзиром на анализу стања безбедности саобраћаја
уочава се да су, пешаци веома угрожена категорија учесника у саобраћају у граду
Краљеву.
Просторна анализа саобраћајних незгода са пешацима, на територији града Краљева
указује да су главне саобраћајнице на територији града проблем, а као разлог се истиче
недостатак тротоара на улазно излазним правцима.
Анкета грађана је показала да се пешаци посебно осећају угроженим на главним
саобраћајницама и навели су да су посебно небезбедне Карађорђева и Доситејева
улица, као и остали магистрални и регионални правци, а разлози су углавном били
везани за недостатак инфраструктурних капацитета за пешаке (стазе, тротоари и сл.).
Изградња нових капацитета за кретање пешака и прилагођавање постојеће
инфраструктуре, а посебно на свим државним путевима који пролазе кроз насеља, као и
на целокупној мрежи улица у насељима је један од приоритета за унапређења
безбедности пешака.
Од осталих мера намењених унапређењу безбедности пешака у саобраћају намећу се
кампање, дефинисање мреже кретања пешака, пешачке зоне, смиривање саобраћаја,
осветљење опасних места, заштита пешака физичким препрекама, увођење савремених
пешачких прелаза итд.
Мере које могу побољшати безбедност бициклиста су кампање, информисање осталих
учесника у саобраћају, заштита бициклиста, изградња бициклистичких стаза, употреба
заштитне опреме за бициклисте и др.
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Безбеднији јавни превоз – је једна од активности Стратегије. Стратегија саобраћаја
има за циљ да повећа и број путника у јавном превозу, а то се може постићи повећањем
поузданости, тачности, удобности и безбедности аутобуса и такси превоза.
Стимулисање јавног превоза и дестимулисање индивидуалног превоза је првенствени
циљ сваког града, који има проблем са капацитетом и безбедношћу. Најефикаснији
приступ решавања проблема би била прерасподела видова превоза и побољшање јавног
превоза. Прерасподела видова превоза може се спровести одговарајућом тарифном
политиком. Побољшање јавног превоза се може постићи кроз побољшање квалитета
услуге, што подразумева не само јефтинији превоз, већ и доступност, сигурност,
поузданост, безбедност, опремљеност, квалитет опслуге итд. Један од проблема јавног
превоза на територији града Краљева се огледа у
неорганизованом превозу.
Појачавање квалитета јавног превоза би заједно са осталим мерама (режим саобраћаја,
режим паркирања, итд.) дестимулисало индивидуални превоз, посебно у центру града.
Перманентна обука, дообука и унапређење знања возача који врше јавни превоз
путника би представљало превентивну меру за унапређење јавног превоза.
Безбедност мотоциклиста – У последње време у Србији је експанзија употребе
мотоцикала, мопеда и скутера. Предности мотоциклистичког саобраћаја су очигледне:
независност, мали трошкови експлоатације, сналажење у свакодневним гужвама, итд.
Међутим, мотоциклисти такође спадају у категорију рањивих учесника у саобраћају јер
се постижу велика убрзања и велике брзине.
Са једне стране бахате вожње мотоциклиста,
а са друге стране недовољна пажња возача
других возила су највећа опасност за
безбедност мотоциклиста. Наиме, на страни
возача других возила, првенствено путничких
аутомобила, стоји велика одговорност за
страдања мотоциклиста, а огледа се
првенствено у неуступању првенства пролаза
и непоштовању мотоциклиста као учесника у
саобраћају.
Слика 22 – Изглед заштитне кациге и одела

Заштитна опрема која је у задње време унапређена представља важан елемент
безбедности саобраћаја мотоциклиста, јер омогућава значајна смањивања повреда код
мотоциклиста. Промовисање важности дизајна кациге треба да буде једна од важнијих
активности ка мотоциклистима. Подизање нивоа безбедности мотоциклиста може се
постићи системима заштите, кампањама ка мотоциклистима, али и возачима, развоју
културе, разумевања, поштовања, итд.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ

I Проблем
Најважнији правци деловања су, поред заштитног система, безбеднијих возача,
промоција безбедности саобраћаја и инфраструктуре.
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За спровођење Закона (о безбедности саобраћаја) надлежна је Полицијска управа за
Град Краљево, која је надлежна за непосредну контролу и регулисање саобраћаја на
територији града. Спровођење Закона, путем детектовања небезбедних радњи у
саобраћају зависи од мотивисаности саобраћајних полицајаца. За спровођење
поштовања Закона, на првом месту, важно је поштовање Закона од самих саобраћајних
полицајаца. За поштовање Закона може се јавити проблем у неинформисаности и
необавештености свих учесника у саобраћају о новим прописима према новом Закону о
безбедности саобраћаја. Недовољан број саобраћајних полицајаца може бити проблем
код спровођења Закона, али само код спровођења путем тзв. ''живе силе'', па би увођење
нових система детекције саобраћајних прекршаја умногоме олакшао рад саобраћајне
полиције. Увођење видео надзора је један од најважнијих циљева града Краљева, јер би
се на тај начин спроводила контрола брзина и пролазака кроз црвено светло без
посебног присуства саобраћајних полицајаца. Са друге стране, на локацијама на којима
није могуће поставити принудне препреке за смањење брзине, видео надзор и ажурно
санкционисање би успешно утицало на смањење брзине возила у току.
Схватање концепта и поступака управљања брзинама је од изузетног значаја, јер
термин ''управљање брзинама'' не подразумева само постављање саобраћајних знакова о
ограничењу брзине, већ је то низ мера и акција усмерени ка схватању, оправдавању и
прихватању ограничења брзине са аспекта безбедности, екологије, заштите животне
средине, здравља, економије, трошкова итд., од стране свих учесника у саобраћају и
свих субјеката који се налазе у систему управљања безбедношћу саобраћаја (полиција,
најшира јавност, стручна јавност итд.).
Паркирање у централним деловима Краљева представља проблем, јер у највећем броју
случајева нема довољно капацитета, а није организован систем наплате доплатних
карата и санкционисања. Због тога је адекватно решавање овог проблема један од
приоритета за Краљево.
Безбедност рањивих учесника у саобраћају је препозната као једна од централних
питања у безбедности саобраћаја у свим светским истраживањима. Поред деце као
најрањивије категорије учесника у саобраћају, због својих, на првом месту,
специфичних, карактеристичних психо-физичких особина, пешаци, бициклисти и
мотоциклисти.
Са одговарајућим, добро организованим, безбедним, сигурним, поузданим, јефтиним,
приступачним јавним превозом би се постигла видовна прерасподела, боља
искоришћеност постојеће саобраћајне инфраструктуре (капацитет саобраћајница,
паркиралишта итд.), смањила изложеност и ризик у саобраћају.
У погледу измештања транзитног саобраћаја и унапређења функционисања саобраћаја
на територији града Краљева, од суштинског значаја је изградња аутопута и обилазнице
у пуном профилу.
II Скорашњи напредак
Светска искуства (Шведска, Норвешка, Данска, итд.) показују да ефикасна примена и
спровођење Закона, значајно смањују угроженост у саобраћају, па се спровођење
Закона намеће као једна од активности за кључне области у безбедности саобраћаја, а
то су: млади возачи, брзина, алкохол, појасеви, рањиви учесници у саобраћају.
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Управљање брзинама је у толикој мери, у светским размерама, попримило на значају,
да се у данашње време по питању брзина води рачуна на свим пољима, почев од
пројектовања аутомобила, путева, па у крајњем случају и обуке возача. Управљање
брзинама у развијеним земљама света је ушло у све поре друштвеног система да се са
мишљу о безбедним брзинама живи и данас нико у свету не поставља питање
оправданости зона школа, зона успореног саобраћаја, ограничења брзина у насељу итд.
Рањиви учесници у саобраћају су све више заступљени у истраживањима, која за циљ
имају смањивање повређивања у случају незгода, па се нпр. данашњи тзв. ''креш''
тестови не могу замислити, а да се возило не испитује на ударе са пешацима, односно
да се возило не испитује у погледу безбедности пешака. Због тога је данас у свету и
развијен низ нових савремених система заштите за пешаке (''амортизујуће хаубе'' и др.).
Највећи део савремених и оправданих мера према страним искуствима Србија је
имплементирала у важећи Закон о безбедности саобраћаја на путевима. Тако су у
Закону препознате нове оштрије казне за прекршиоце, затим уведен је нови систем
кажњавања, тзв. кумулативни систем кажњавања, где возач за један прекршај може
добити и новчану казну и казну затвора и казну у виду одређеног броја казнених поена.
Обавезе и одговорности појединих субјеката, као што су управљачи пута, је препозната
и наглашена новим Законом. По питању управљања брзинама тзв. нова ограничења
брзине су дефинисана новим Законом. Одређене обавезе у циљу заштите пешака и
других рањивих учесника у саобраћају су уведене Законом. Посебно је вођено рачуна и
о тракторима у јавном саобраћају.
Савет за безбедност саобраћаја је усвојио Програм којим се у наредном периоду
планирају акције и мере усмерене ка отклањању проблема везаних за најважније
активности, односно правце деловања у смислу пројеката, студија, кампања итд.
Од наплаћених казни су обезбеђена финансијска средства намењена безбедности
саобраћајакоја имају за циљу унапређења проблема везаних за најважније активности.
Краљево је препознало користи утицаја на најважније области и у Стратегији
безбедности саобраћаја и акционом плану препознало могућности унапређења
безбедности саобраћаја.
III Потребне акције
У складу са Стратегијом безбедности саобраћаја мора се обратити пажња на акције које
су дефинисане у мастер табели плана активности.
IV Критичне компоненте
•
•
•

Обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава
за безбедност саобраћаја;
Обука довољног броја носиоца послова безбедности саобраћаја (кључног особља);
Функционисање Савета за безбедност саобраћаја;
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•
•
•
•

Техничка и финансијска подршка раду Савета за БС;
Доступност података о саобраћајним незгодама и индикаторима безбедности саобраћаја у на нивоу града;
Припрема анализа безбедности саобраћаја на нивоу града;
Детектовање небезбедних понашања, а посебно саобраћајних прекршаја;

V Очекивана корист
•
•
•
•
•
•
•

Боље спровођење Закона о безбедности саобраћаја;
Довољан број безбедних места за паркирање;
Безбеднији рањиви учесници у саобраћају (деца, пешаци, бициклисти,
мотоциклисти);
Безбеднији јавни превоз;
Безбеднији саобраћај пољопривредних машина;
Мањи број саобраћајних незгода;
Мање последице незгода.

VI Најважније стратегијске смернице
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Планирање присиле и увођење нових система контроле и регулисања саобраћаја;
Управљање брзинама на територији града у складу са Стратегијом безбедности
саобраћаја града Краљева;
Успостављање годишњих анализа безбедности рањивих учесника у саобраћају;
Успостављање и спровођење редовне обуке у безбедности саобраћаја деце нижих разреда;
Успостављање и спровођење редовних годишњих кампања ка деци;
Успостављање и спровођење редовних годишњих кампања ка пешацима и
бициклистима;
Успостављање и спровођење редовних годишњих кампања ка мотоциклистима;
Успостављање и спровођење редовних годишњих кампања ка трактористима;
Успостављање и спровођење редовних анализа капацитета за паркирање;
Планирање и спровођење елабората безбедности саобраћаја за све школе;
Увођење зона школа и осталих зона заштите рањивих учесника у саобраћају, а
према Закону о безбедности саобраћаја.
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ПРИЛОГ 2

3. ПЛАН АКТИВНОСТИ – МАСТЕР ТАБЕЛА
ЗАШТИТНИ СИСТЕМ
Активност
1.

2.

3.

Рад Савета за безбедност
саобраћаја као одговорног за
координацију у управљању
безбедношћу саобраћаја на
нивоу града.
Утврђивање надлежности
саобраћаја и пријем у радни
однос једног дипломираног
инжењера саобраћаја друмског
одсека
Обука чланова Савета за
безбедност саобраћаја и других
значајних појединаца у грдској
управи – минимум 5 људи
(начелник и запослени у
одељењу за комуналне послове,
директори јавних предузећа,
директора основних школа,
учитеља, наставника задужених
за саобраћајно образовање и
васпитање и других
професионалаца (према
програму Светске здравствене
организације)

Носилац

Остали
учесници

Градоначелник,
(Заменик
градоначелника)

Савет за БС

Градоначелник

Градско Веће
Савет за БС

септембар
2014.

Савет за БС

дец. 2014. –
перодично
годишње

периодично
два пута
годишње
у
континуитет
у

Одељење за
урбанизам… Одсек за послове
саобраћаја

Циљни
датум

350.000 дин

Периодични панели - стручне
расправе о проблемима
безбедности саобраћаја у граду
– најмање два пута годишње.

Савет за БС

Месне
заједнице,
школе,
аутошколе,
невладине
организације

Стручно усавршавање (размена
најбоље праксе, семинари,
радионице, ...).

Градоначелник

Савет за БС

6.

Припрема годишњег плана
активности Савета за безбедност
саобраћаја и планирање буџета.

Градоначелник,
Градско веће,
периодично
Савет за БС,
Одељење за
годишње
Заменик
урбанизам…урађено за
градоначелника
Одсек за
2014.
послове
саобраћаја

7.

Припрема и разматрање
извештаја о стању безбедности
саобраћаја на нивоу града и
спровођењу плана.

4.

5.

Савет за БС

Процењени
трошкови

100.000 дин

200.000 дин

6-месечни
извештаји
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БЕЗБЕДНИЈИ ВОЗАЧИ

Носилац

Остали
учесници

Циљни
датум

Праћење резултата рада аутошкола (нивоа обуке,
пролазности кандидата и
учешћа кандидата у
саобраћајним незгодама) на
основу података о кандидатима
од ауто-школа и полиције

Савет за
безбедност
саобраћаја

ауто-школе
МУП

децембар
2014.
потом
годишње

Стимулисање јавних и
приватних предузећа на
територији града, која имају
возаче професионалце, да за
своје запослене организују
дообуке (семинаре о
безбедности саобраћаја)

Савет за
безбедност
саобраћаја

Јавна и
приватна
предузећа са
возним парком

дец. 2014.
потом
годишње

Активност
1.

2.

Одељење за
Савет за БС,
урбанизам… МУП, аутојануар 2013.
Одсек за послове школе, школе,
саобраћаја
МЗ

Процењени
трошкови

2.000.000
дин

3.

Саобраћајни полигон – тренинг
центри за обуку деце, школске
деце, младих возача, возача, ...

4.

Састанак са представницима
ауто-школа, саобраћајне
полиције, послодавцима који
имају запослене возаче
професионалце у циљу
планирања активности и
подношења извештаја везано за
реализацију активности
безбедности саобраћа

Савет за
безбедност
саобраћаја

5.

Успостављање периодичних
панела - стручних расправа о
проблемима безбедности
саобраћаја у граду.

Савет за
безбедност
саобраћаја

јун 2015.
потом
годишње

6.

Стимулисање фирми које имају
професионалне возаче за
чланство у струковним
организацијама

Савет за
безбедност
саобраћаја

јун 2015.
потом
годишње

7.

Кампања везана за штетно
дејство алкохола и дроге на
возачке способности

Одељење за
Савет за БС, периодично
урбанизам… МУП,
годишње
Одсек за послове
Канцеларија за новембар
саобраћаја
младе
2014

1.000.000
дин

Кампања за младе возаче

Одељење за
Савет за БС,
урбанизам… мај 2015.
МУП,
Одсек за послове
периодично
Канцеларија за
саобраћаја
годишње
младе

1.000.000
дин

8.
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ауто-школе
МУП
јавна и
приватна
предузећа са
возним парком

2.000.000
дин

дец. 2014.
потом
годишње
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ПРОМОЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Активност
1.

2.

Припрема програма за
промоцију безбедности
саобраћаја
Периодични панели - стручне
расправе о проблемима
безбедности саобраћаја у граду.

3.

Кампања за брзину

4.

Кампања за сигурносни појас

5.

Кампања везане за возаче
службених аутомобила

6.

Кампања за безбедност деце

7.

Кампања везане за агресивну
вожњу

8.

Кампања за мотоциклисте

9.

Кампања за возаче јавног
превоза

10. Кампања везана за употребу
мобилних телефона у току
вожње

11. Кампања везана за возаче
пољопривредних машина

12. Процена ефеката, мењање и
унапређење програма кампања

Носилац

Остали
учесници

Циљни
датум

Процењени
трошкови

Савет за БС

јул 2014.

Тело за БС

дец. 2014.
потом
годишње

50.000 дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

3.000.000
дин

периодично
годишње

1.000.000
дин

Одељење за
урбанизам… Савет за БС,
Одсек за послове
МУП
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Савет за БС,
Одсек за послове
МУП
саобраћаја
Одељење за
јавна и
урбанизам… приватна
Одсек за
предузећа,
послове
МУП
саобраћаја
Одељење за
Савет за БС,
урбанизам… школе и
Одсек за
предшколске
послове
установе, МУП
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Одсек за
МУП
послове
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Савет за БС,
Одсек за
мото-клубови,
послове
МУП
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Савет за БС,
Одсек за
МУП,
послове
превозници
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Савет за БС,
Одсек за
провајдери,
послове
МУП
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Савет за БС,
Одсек за
Савети МЗ,
послове
МУП
саобраћаја
Савет за БС
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БЕЗБЕДНИЈА ИНФРАСТРУКТУРА
Носилац

Остали
учесници

Циљни
датум

Савет за БС

МЗ, ЈКП
Путеви
Дирекција за
план. и
изградњу

септ.2014.

Одељење за
урбанизам… Одсек за
послове
саобраћаја

Савет за БС

септ.2016

10.000.000
дин

Дирекција за
планирање и
изградњу

Савет за БС

дец. 2014.
потом
годишње

15.000.000
дин

Припрема и спровођење
годишњег плана активности на
одржавању постојећих
саобраћајних инфраструктурних
објеката.

Дирекција за
планирање и
изградњу

Градско веће,
Савет за БС

дец. 2014.
потом
годишње

15.000.000
дин

Припрема и спровођење годишњег
плана активности на
прилагођавању и реконструкцији
постојећих саобраћајних
инфраструктурних објеката (деци,
хендикепиранима) – упуштени
ивичњаци, звучни сигнали на
семафорима, тактилни тротоари...

Дирекција за
планирање и
изградњу

Савет за БС

дец. 2014.
потом
годишње

10.000.000
дин

Тело за БС

ЈКП Путеви
Дирекција за
планирање и
изградњу, МЗ

јун. 2014.
потом
годишње

Савет за БС

периодично
годишње

1.000.000 дин

Савет за БС

периодично
годишње

2.000.000 дин

Одељење за
урбанизам… Одсек за
послове
саобраћаја

Савет за БС

март 2015.
потом
годишње

5.000.000 дин

Одељење за
урбанизам… Одсек за
послове
саобраћаја

Савет за БС

март 2015.
потом
годишње

3.000.000 дин

Активност
1.

2.

Припрема и разматрање
катастра постојеће саобраћајне
инфраструктуре у Граду
Краљеву.
Формирање и ажурирање
катастра саобраћајне
сигнализације

Процењени
трошкови

3.
Припрема и спровођење
годишњег плана активности на
изградњи нових
инфраструктурних објеката –
нове улице, тротоари итд.
4.

5.

6.

7.

8.

Припрема предлога унапређења
саобраћајне инфраструктуре за
коју је надлежна република и
слање одговарајућих захтева
Припрема и спровођење
годишњег плана за 20%
саобраћајница на територији
града, за провере безбедности
саобраћаја
Годишње спровођење анализа
безбедности саобраћаја на
територији града

9.
Припрема и спровођење студија и
пројеката отклањања конкретних
проблема у градз на основу
анализа безбедности саобраћаја
(годишњих)
10. Годишње спровођење
идентификације и санације
црних тачака на нивоу града
36

Одељење за
урбанизам… Одсек за
послове
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Одсек за
послове
саобраћаја
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11. Анализа организације
саобраћаја - прилагођеност
инфраструктуре безбедном
саобраћају
12. Припрема и разматрање
извештаја о стању
инфраструктуре других видова
саобраћаја

Одељење за
урбанизам… Одсек за
послове
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… Одсек за
послове
саобраћаја

Савет за БС

март 2015.
потом
годишње

3.000.000 дин

Савет за БС

дец. 2015.

1.000.000 дин

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ
Активност
1.

2.

3.

4.

Анализа ефеката
саобраћајно полицијске
принуде са предлогом
мера
Анализа обележја стања
безбедности саобраћаја
коришћењем
индикатора безбедности
саобраћаја
Опремање полиције
уређајима за
детектовање прекршаја
(радари, алкометри, ...)
Увођење нових система
контроле и регулисања
саобраћаја

5.

Студија Управљање
брзинама

6.

Годишње истраживање
потреба за паркирањем
на територији града
Краљева

7.

8.

9.

Елаборати безбедности
саобраћаја за све
школске и предшколске
установе на територији
града
Спровођење мера према
новом Закону у смислу
увођења нових зона
(школа, 30, ...)
Планирање и
спровођење обуке
безбедности саобраћаја
деце нижих разреда
основних школа

Носилац

Остали
учесници

Циљни
датум

Процењени
трошкови

МУП

Савет за БС

периодично
годишње

2.000.000 дин

Савет за БС

МУП

МУП, Савет за
БС, Здравствене
окт. 2014.
установе,
потом
осигурања, Техн. шестомесечно
прегледи
Савет за БС

периодично
годишње

Одељење за
урбанизам… -Одсек
периодично
Савет за БС
за послове
годишње
саобраћаја, МУП
Одељење за
урбанизам… -Одсек
Савет за БС, МУП
јун 2015.
за послове
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… -Одсек
Савет за БС,
дец. 2015
за послове
саобраћаја
Градоначелник,
Градско веће,
(Заменик
Савет за БС, МЗ,
Градоначелника),
предшколске
децембар 2016
Одељење за
установе, основне
урбанизам… -Одсек
школе, средње
за послове
школе
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… -Одсек
Савет за БС
дец. 2016.
за послове
саобраћаја
Одељење за
урбанизам… -Одсек
за послове
Савет за БС,
саобраћаја,
периодично
основне школе,
Надлежни субјект
годишње
МУП
одговоран за
образовање у
Краљеву

600.000 дин

1.000.000 дин

5.000.000 дин

3.000.000 дин

1.000.000 дин

4.000.000 дин

10.000.000
дин

1.000.000 дин
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10. Реализација других
едукативних програма
за децу – ликовни
конкурс, такмичење у
познавању прописа

Савет за БС

11. Планирање и
спровођење обуке
безбедности саобраћаја
завршних разреда
средњих школа

Одељење за
урбанизам… -Одсек
за послове
саобраћаја,
Надлежни субјект
одговоран за
образовање у
Краљеву

12. Планирање и
спровођење студије
угрожености пешака и
других рањивих
учесника у саобраћају
на територији града

Одељење за
урбанизам… -Одсек
за послове
саобраћаја
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периодично
годишње

100.000 дин

Савет за БС,
средње школе,
МУП

периодично
годишње

1.000.000 дин

Савет за БС

јануар. 2016

3.000.000 дин
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4. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Ефекти примене елемената стратегије безбедности саобраћаја града Краљева, а посебно
активности дефинисаних акционим планом, могуће је препознати и уочити одмах по
почетку примене првих активности. Ради лакшег сагледавања успешности спровођења
акционог плана очекиване ефекте, односно користи потребно је проценити, односно
квантификовати. Очекиване користи могу се поделити и посматрати у три нивоа:
I ниво – промена понашања учесника у саобраћају од небезбедног ка безбедном
II ниво – смањење броја и последица саобраћајних незгода
III ниво – смањење трошкова – остварене уштеде услед смањења броја страдалих у
саобраћају
За праћење и мерење промена у понашању учесника у саобраћају неопходно је
одабрати индикаторе, који могу реално да представе стање безбедности саобраћаја.
Најбољи индикатори, који се једноставно могу мерити су небезбедна и непрописна
понашања од стране учесника у саобраћају, као што су проценат коришћења
сигурносних појасева, проценат возача који прекорачују ограничење брзине, проценат
возача који возе под утицајем алкохола и других опојних средстава итд.
Табела 1 - Очекиване користи – ниво I (промене у понашању учесника у саобраћају)
понашање учесника у
саобраћају - индикатор

2013

проценат коришћења
сигурносних појасева
на предњим
седиштима

+20% +15%
50% (60%) (69%)

проценат возача који
не поштују
ограничење брзине

–15% –10%
100% (85%) (77%)

Проценат возача који
возе под утицајем
алкохола

–15% –10%
100% (85%) (77%)

укупно очекивани
ефекти 2020/2013
проценат употребе
сигурносних појасева
+10% +10% +5% +5% +5%
на предњим
(76%) (83%) (88%) (92%) (96%)
седиштима повећан
на преко 95%
проценат возача који
–10% –10% –10% –5% –5%
не поштују
(69%) (62%) (56%) (53%) (50%) ограничење брзине
смањен за 50%
проценат возача који
–10% –10% –10% –5% –5%
возе под утицајем
(69%) (62%) (56%) (53%) (50%) алкохола смањен за
50%

2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

За мерење користи и ефеката примене акционог плана у II нивоу најбоље је користити
укупан број саобраћајних незгода, затим број смртно страдалих у саобраћајним
незгодама и број повређених у саобраћајним незгодама. Имајући у виду предложене
мере, у периоду 2013 – 2020 догодило би 1.423 саобраћајне незгоде мање, повреде са
смртним исходом не би задобило 69 особа, а укупан број лица која не би задобила
повреде у саобраћају би био 880.
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Табела 2 - Очекиване користи – ниво II (ефекти у смањењу броја и последица незгода)
последице саобраћајних
2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ Укупно смањење
2012
незгода - индикатор
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020/2013
број саобраћајних
596 550 510 470 430 395 360 330 300
1423
незгода
број погинулих у
28
26
24
22
20
18
16
15
14
69
саобраћајним незгодама
број повређених у
368 340 315 290 265 245 225 200 184
880
саобраћајним незгодама

Смањење укупних трошкова насталих као последица саобраћајних незгода су такође
очекиване користи од примене акционог плана и за процену трошкова насталих као
последица саобраћајних незгода коришћен је PIARC-ов модел прорачуна трошкова
(PIARC, 2011), по коме су трошкови саобраћајне незгоде са погинулим 496470 $,
саобраћајне незгоде са тешко повређеним 66284 $, а саобраћајне незгоде са лако
повређеним 5021 $. Анализа показује да ће се смањењем броја погинулих и повређених
у саобраћају остварити уштеде 2020. године од преко 2,4 милијарде динара, односно
28.425.316 $, а за посматрани период 2013 – 2020 уштеде износе преко 12 милијарди
динара, односно 141.514.868 $.
Табела 3 - Очекиване користи – ниво III (остварене уштеде у милионима динара)
последице саобраћајних
незгода - индикатор
број погинулих у
саобраћајним незгодама
број повређених у
саобраћајним незгодама
УКУПНО

2013/
2012

2014/
2012

2015/
2012

2016/
2012

2017/
2012

2018/
2012

2019/
2012

2020/
УКУПНО
2012

84,4

168,8

253,2

337,6

379,8

422

464,2

506,4

272,8

545,6

818,5

357,2

714,4

1.091,3 1.364,1 1.636,9 1.773,3 1.909,8

2.616,4
9.412,4

1.071,7 1.428,9 1.743,9 2,058,9 2.237,5 2.416,2 12.028,7

Очекивани ефекти Стратегије безбедности саобраћаја су и већи него што је приказано у
претходним анализама, јер су очекиване користи посматране у односу на 2012 и 2013.
годину. Наиме, 2010. године број погинулих је био на најмањем нивоу за последње три
године, па би пројектовани број погинулих у 2020. години износио девет уместо
четрнаест како је то приказано у Табели 2, чиме би и остварене користи биле веће.
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