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8. Резиме  
 

Безбедност саобраћаја је глобални проблем тако да се у последњих двадесетак година предузимају 
интензивне активности са циљем трансфера успешне праксе из најразвијенијих земаља ка земљама у 
развоју. Оно што је заједничко најуспешнијим земљама у безбедности саобраћаја је стратешки приступ 
који је заснован на научним истраживањима, која су подржана од стране политичке јавности.  
 

Тренд саобраћајних незгода на националном нивоу је релативно повољан, ако се посматра дужи 
временски период, јер је од почетка овог века број смртно страдалих у саобраћајним незгодама пао испод 
1.000 лица, а у последњих неколико година је око 600. Усвајањем Стратегије безбедности саобраћаја на 
путевима, Република Србија је заузела јасан став да је потребно подићи ниво стања безбедности 
саобраћаја, па су већ спроведене сличне анализе у Београду, Краљеву, Пожаревцу, Нишу, Суботици, 
Зрењанину, Панчеву. Градска управа града Лознице је препознала значај успешног управљања стањем 
безбедности саобраћаја, односно значај безбедног учешћа у саобраћају у циљу омогућавања квалитетног 
живота грађанима и посетиоцима Лознице, те је иницирала реализацију студије: „Израда Стратегије 
безбедности саобраћаја на територији града Лознице за период од 2020. до 2025. године и Годишњих 
планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне стратегије“. 
 

Процес израде Стратегије безбедности саобраћаја за одређену територију представља свеобухватан и 
комплексан процес који обухвата детаљну анализу и сагледавање постојећег стања безбедности 
саобраћаја, усаглашавање и дефинисање параметара жељеног стања (кроз визије, дугорочне и 
краткорочне циљеве) и координирано планирање и спровођење оптималних управљачких мера којима ће 
се постојеће стање приближавати жељеном стању безбедности саобраћаја. 
 

Истраживања спроведена у оквиру прве фазе студије, односно анализе стања безбедности саобраћаја на 
територији града Лознице, обухватила су анализу саобраћајних незгода и њихових последица, анализу 
индикатора безбедности саобраћаја, анализу статвова учесника саобраћајног система о безбедности 
саобраћаја у периоду 2014 - 2018. 
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РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

 

 

РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

 
Поштовани грађани Лознице,  

У последњих пет година на територији Града Лознице догодило се укупно 1.155 
саобраћајних незгода, од којих су 34 биле саобраћајне незгоде са погинулим, 519 
саобраћајних незгода са повређеним лицима, а 602 саобраћајне незгоде са 
материјалном штетом. У овим саобраћајним незгодама погинула су 42 лица, тешке 
телесне повреде задобило је 178 лица, а лаке телесне повреде 763 лица. 

Саобраћајне незгоде се догађају свима нама, то није неко други – то су наши 
рођаци, пријатељи, комшије – наши суграђани. Улагање у безбедност саобраћаја 
представља велики потенцијал да се сачувају бројни животи. Желимо да, у 
наредном периоду, унапређујемо капацитет и интегритет свих институција, да 
унапређујемо знања, ставове и свест о значају проблема безбедности саобраћаја, 
да више радимо на смањивању ризика у саобраћају. Наше активности ће бити 
усмерене на пет најважнијих стубова безбедности саобраћаја: организацију и 
управљање безбедношћу саобраћаја, безбедније путеве, безбеднија возила, 
безбедније учеснике у саобраћају и унапређење активности после незгоде. У циљу 
одрживости ове стратегије, у наредном периоду ћемо посебно радити на 
унапређењу саобраћајног образовања и васпитања, јер деца коју данас научимо 
савременим принципима безбедности саобраћаја ће сутра бити они који ће 
управљати и унапређивати безбедност саобраћаја у нашем граду. 

Узимајући претходно у обзир, чланови Градског већа и чланови Скупштине града 
су препознали велики потенцијал у стратешком управљању безбедношћу 
саобраћаја и предложили усвајање Стратегије безбедности саобраћаја града 
Лознице, са годишњим плановима безбедности саобраћаја за спровођење 
предметне Стратегије за период 2020-2025.  

Поставили смо амбициозан циљ, свесни озбиљности задатка који је испред нас. 
Лично ћу се максимално посветити спровођењу ове Стратегије, пратићу 
реализацију свих мера и бити спреман да одговарам за постигнуте резултате. Увек 
ћу бити добар пример за све грађане, а посебно ћу поштовати све прописе о 
безбедности саобраћаја. Захтеваћу од свих носилаца јавних функција, од свих 
институција, да се посвете доследном спровођењу мера и активности које су 
предвиђене Стратегијом, а посебно да буду добар пример свим грађанима. 
Позивам све грађане Лознице на сарадњу.  

            

Градоначелник Лознице, Видоје Петровић 
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Саобраћајне незгоде у свету представљају осми водећи узрок смртног 
страдања људи. Чињеница да сваке године у свету преко 1,35 милиона људи 
смртно страда од последица саобраћајних незгода, а 50 милиона бива повређено, 
као и да живимо у деценији акција за безбедност саобраћаја указује да је обим 
проблема безбедности саобраћаја препознат широм света и да се предузимају 
мере за смањење овог проблема и то у виду строге полицијске контроле, „паметних 
путева“, као и снажних кампања за подизање свести учесника у саобраћају о 
безбедности саобраћаја.  

Проблем безбедност саобраћаја није само проблем полиције, нити је само 
проблем саобраћаја. Страдање у саобраћају је, пре свега, јавни здравствени 
проблем, а затим и социјални, етички, хумани и економски проблем заједнице. 
Наиме, у саобраћају велики број људи гине и бива повређен, а део њих остају трајни 
инвалиди. То значајно нарушава здравље људи, разара породице, ствара 
социјалне и хумане проблеме. Коначно, огромне друштвено-економске трошкове 
саобраћајних незгода плаћа привреда, што омета економски развој заједнице. 

Слично као и у економији, привреди и другим областима, најбољи начин за 
стварање услова за ефикасно достизање циљева у безбедности саобраћаја је 
постојање и доследно спровођење одговарајућих стратешких докумената, као што 
су стратегије, политике, акциони планови и сл. На тај начин се обезбеђује политички 
прихватљив, стручан и фокусиран утицај на најзначајније елементе саобраћајног 
система. Кључ успеха предложених мера који води ка безбедном и одрживом 
саобраћају представља, управо, успостављање заштитног система и добре 
сарадње између појединих елемената у систему. Многе земље у свету су 
препознале овај значај и још на почетку деценије акција за безбедност саобраћаја 
развиле своја стратешка документа (на пример, Шведска, Аустралија, САД, Велика 
Британија и др.).  

На националном нивоу, у Републици Србији, сваке године погине око 600 
лица, а један од најважнијих корака представља усвајање „Националне стратегије 
безбедности саобраћаја на путевима и акционог плана за Републику Србију, за 
период од 2015. до 2020. године“, којим је указано на конкретне проблеме којима је 
потребно посветити посебну пажњу. Основни елементи при изради стратегије 
безбедности саобраћаја су детаљна анализа и сагледавање постојећег стања 
безбедности саобраћаја, усаглашавање и дефинисање параметара жељеног стања 
(кроз визије, дугорочне и краткорочне циљеве) и координирано планирање и 
спровођење оптималних управљачких мера којима ће се постојеће стање 
приближавати жељеном стању безбедности саобраћаја. Овај стратешки документ 
представља упутство које би требало да следе локалне самоуправе при 
дефинисању својих стратегија безбедности саобраћаја.  

Поред тога, Закон о безбедности саобраћаја на путевима је дефинисао 

процес и елементе управљања безбедношћу саобраћаја, а посебно: оснивање и 

надлежности националног Тела за координацију, Агенције за безбедност 

саобраћаја, локалних тела за безбедност саобраћаја, доношење националне  и 

локалних стратегија и акционих планова безбедности саобраћаја, праћење 

безбедности саобраћаја, финансирање безбедности саобраћаја.  

Надлежни органи Лознице су препознали обим проблема безбедности 

саобраћаја и значај стратешког управљања безбедности саобраћаја и покренули 

процес израде локалне Стратегије безбедности саобраћаја на путевима и 

Годишњих планова безбедности саобраћаја за период 2020.-2025. године.  
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У последњих пет година, од 2014. до 2018. године, на територији града 

Лознице догодило се укупно 1.155 саобраћајних незгода, од којих 34 саобраћајне 

незгоде са погинулим лицима, 519 саобраћајних незгода са повређеним лицима, а 

602 саобраћајне незгоде са материјалном штетом. У овим саобраћајним незгодама 

погинула су 42 лица, тешке телесне повреде задобило је 178 лица, а лаке телесне 

повреде 763 лица. Вредност јавног пондерисаног ризика у Лозници за 2018. годину 

била је 130, тако да према овом показатељу, Лозница заузима 61. место међу 

градовима и општинама у Републици Србији. 

Вредност процентуалне заступљености саобраћајних незгода са 

настрадалим лицима у укупном броју саобраћајних незгода осцилује током 

посматраног временског периода. Максимална вредност забележена је у 2018. 

години (54,3%) и  већа је у односу на просек који важи за Републику Србију (39,5%). 

Највећи проценат погинулих лица у саобраћајним незгодама у Лозници 

страдао је у својству возача (42,9%), затим следе путници (26,2%), пешаци (21,4%) 

и бициклисти (9,5%).  

У структури настрадалих лица у саобраћајним незгодама, највећи проценат 

био је старосне доби 15-30 година (33,2%), односно најзаступљенију категорију 

учесника у саобраћају чине млади. Следећа категорија учесника у саобраћају, 

према броју настрадалих лица јесте од 31 до 44 године (19,1%), што представља 

радно способно становништво. У структури погинулих лица на територији Лознице 

у периоду од 2014. до 2018. год., највећи проценат погинулих припадао је старосној 

категорији од 55-64 године (26,2%). Анализом погинулих возача према старосним 

категоријама, уочава се да је највећи проценат возача припадао старосној 

категорији од 55-64 године (36,4%), а затим следе старосна категорија од 45-54 

године (22,7%), и категорије од 15-30 и 31-44 године (по 13,6%). 

Поред анализе саобраћајних 

незгода, неопходно је утврдити стање 

индикатора понашања учесника у 

саобраћају. На основу спроведене 

анализе индикатора безбедности 

саобраћаја на територији града 

Лознице, утврђено је да је употреба 

сигурносног појаса код возача 

путничких аутомобила у Лозници 

већа у односу на Републику Србију.  
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Боље стање у односу на Србију забележено је и када је у питању употреба 

сигурносних појасева код тешких теретних возила, где је тај проценат 60%. 

Међутим, када је у питању проценат сигурносних појасева у путничким 

аутомобилима ван насеља, тај проценат је ипак мањи у односу на Републику 

Србију. Анализом резултата који се односе на тешка теретна возила, ситуација ван 

насеља је такође значајно боља у односу на Србију, где је проценат употребе чак 

63,4%.  

Боље стање по питању употребе сигурносног појаса забележено је и када су 

у питању возачи аутобуса, где је проценат употребе 50% за сувозаче, односно 

41,7% за возаче. 

Употреба заштитних система за децу до 12 

година у насељу у значајној мери је већа у односу 

на Републику Србију, али и ПУ Шабац, а у 2019. 

години износио је 50,8%. Такво стање указује на 

позитивне ставове када је у питању превоз деце, 

а посебно у поређењу са Републичким просеком. 

Употреба заштитних система за децу до 3 године 

ван насеља има знатно повољнији тренд у 

односу на употребу заштитних система за децу 

до 12 година у ПУ Шабац, а када је у питању 

Лозница, употреба заштитних система за децу је 

на значајно вишем нивоу у односу на Србију и ПУ 

Шабац, односно 68,2%.  

Значајно мањи ниво употребе је приметан када је у питању употреба заштитних 

система за децу до 12 година, где је измерен проценат од 41,5% ван насеља. 

Проценат употребе заштитних кацига ван насеља када су у питању возачи 

мопеда у Лозници 2019. је 50%, а што је значајно мања вредност у односу на просек 

у ПУ Шабац и Србију. Крајње алармантно стање забележено је када су у питању 

путници на мопеду, где је проценат употребе заштитних кацига 0%. 

Поред индикатора везаних за заштитне системе, у извештају је извршена 
детаљна анализа индикатора везаних за брзину, утврђено је да је просечна брзина 
тешких теретних возила у насељу 57,8 km/h што представља вредност која је изнад 
ограничења брзине. Такво стање може се негативно одразити на безбедност 
саобраћаја, пре свега кроз последице саобраћајних незгода са учешћем тешких 
теретних возила, где су оне по правилу теже у односу на остале категорије возила. 
Поред теретних возила измерена је просечна брзина аутобуса од 56,9 km/h, а што 
је значајно изнад ограничења. Крајње алармантно стање забележено је када је у 
питању индикатор проценат прекорачења брзине где све категорије возила, осим 
путничких аутомобила, у значајној мери прекорачују брзину, а најкритичнији су 
возачи мопеда и мотоцикала са процентом прекорачења од 100%.  

Када су у питању екстремна прекорачења, поред мотоцикла и мопеда измерен 

је значајно велики проценат за аутобусе, 26,7%. Око 35% возача мопеда 

прекорачује брзину.  
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Резултати индикатора везаних за брзину у Лозници ван насеља су у знатној 

мери бољи у односу на Републику Србију и ПУ Шабац, а посебно добри резултати 

постигнути су када је у питању проценат прекорачења за најмање 0 km/h за путничке 

аутомобиле и тешка теретна возила. 

Анализом индикатора у вези вожње под утицајем алкохола, утврђено је да је 

успостављен осцилирајући тренд током анализираних година, а вредности овог 

индикатора су лошије на деоницама ван насеља. 

Анализа ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја у Лозници 
је показала да највећи проценат испитаника упражњава ходање као начин кретања 
(27,6%), док је од начина превоза најзаступљенији начин путник у аутомобилу са 
уделом од 22,8%. Значајан удео у расподели односи се на бицикл, односно 12%.  

Испитаници из Лознице, као и испитаници на националном нивоу Републике 
Србије имају повољне ставове према безбедности саобраћаја, јер су све вредности 
веће од 3 (на скали од 0 до 5). Значајан простор за унапређење ставова постоји 
када су у питању ставови према вожњи под утицајем алкохола и умора и ставови 
према употреби система заштите у возилима.  

Становници Лознице сматрају да је најбезбеднији начин кретања ходање 
(пешачење, џогирање, ролери, скејборд…), средња вредност свих одговора је 7,1 
што је ближе броју 10. На другом месту по безбедности, а по мишљењу испитаника 
налази се вожња у путничком аутомобилу као путник са средњом вредношћу 
одговора од 6, а затим вожња у путничком аутомобилу као возач. 

Перцепција ризика саобраћајне принуде у Лозници (2,885) је незнатно већа у 
односу на национални ниво (2,679), а анализирана је кроз питања која се односе на 
перцепцију вероватноће контроле од стране полиције за брзу вожњу, при вожњи 
под утицајем алкохола, дроге, неупотребе сигурносног појаса, неупотребе заштитне 
кациге и употребе мобилног телефона.  

 

Узимајући све претходно наведено у обзир, 
анализу података о саобраћајним незгодама, 
броју погинулих и повређених у саобраћајним 
незгодама, успостављене трендове итд., 
индикаторе понашања учесника у саобраћају, 
ставове учесника у саобраћају у Лозници, 
могу се утврдити најважнији проблеми стања 
безбедности саобраћаја и дефинисати 
кључне активности како би се из постојећег 
стања стратешким мерама дошло до жељеног 
стања.  

У циљу унапређења стања безбедности саобраћаја у Лозници и 
успостављања тренда смањења броја и тежине последица саобраћајних незгода 
град Лозница је препознао значај израде Стратегије безбедности саобраћаја. Овај 
стратешки документ, поред детаљне анализе постојећег стања обухвата и 
дефинисање жељеног стања (мисија, визија и циљеви), дефинисање кључних 
области рада, носилаца одговорности у безбедности саобраћаја и предлог 
Годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне Стратегије 
за период од 2020. до 2025. године.  
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Анализа постојећег стања обухвата детаљну анализу саобраћајних незгода 
и њихових последица, које су се догодиле на територији града Лознице у периоду 
2014.-2018. године. Поред тога, обухвата анализу општих података о 
саобраћајним незгодама и њиховим последицама, временску и просторну анализу 
саобраћајних незгода, као и анализу утицајних фактора при којима настају 
саобраћајне незгоде и њихове последице. Посебно су анализиране различите 
категорије учесника у саобраћају, и то: пешаци, бициклисти, моторизовани 
двоточкаши, возачи и путници у путничким аутомобилима, теретна возила и 
трактори. Поред ових категорија, у анализи пажња је посвећена деци, младима и 
старијим лицима која учествују у саобраћају.   

Поред анализе саобраћајних незгода, анализа постојећег стања обухвата и 
анализу индикатора безбедности саобраћаја. У овој анализи индикатора 
безбедности саобраћаја обухваћени су индикатори који се односе на заштитне 
системе, на брзину и на алкохол. За потребе сагледавања тренутног, постојећег 
стања, као и дефинисање успостављеног тренда извршена је анализа индикатора 
безбедности саобраћаја за период од 2014. године до 2018. године за територију 
Полицијске управе (у даљем тексту ПУ) Шабац, чији је град Лозница саставни део, 
као и индикатора безбедности саобраћаја за град Лозницу у 2019. години. 
Конкретно, подаци о индикаторима безбедности саобраћаја су преузети од 
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије за Полицијску управу Шабац 
и као такви су анализирани, док су вредности индикатора у Лозници 2019. мерене 
теренским истраживањем. Посебно је извршена и упоредна анализа вредности 
индикатора безбедности саобраћаја за ПУ Шабац и Лозницу у односу на Републику 
Србију.  

Да би се у потпуности сагледало постојеће стање на одређеном подручју у 
области безбедности саобраћаја, то подразумева да се спроведе и анализа 
ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима безбедног учешћа у 
саобраћају. Истраживање је спроведено у складу са ESRA1 методологијом. У овом 
извештају, за Лозницу биће приказани резултати обухваћени истраживањем као 
што су перцепција становника у погледу ризика у саобраћају; ставови о 
санкционисању и висини казни; ставови према другим учесницима у саобраћају, као 
и поређење са вредностима за Републику Србију. 

 

                                            
1 European Survey Of Road Users’ Safety Attitudes – Истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја 

на европском нивоу 
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У циљу унапређења безбедности саобраћаја, први корак у формирању 

Стратегије безбедности саобраћаја представља сагледавања постојећег стања. 

Како би се утврдило постојеће стање безбедности саобраћаја на територији града 

Лознице спроведена је детаљна анализа саобраћајних незгода и њихових 

последица, затим анализа индикатора безбедности саобраћаја и на крају анализа 

ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају, а најважнији резултати 

приказани су у наставку.  

2.1. АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И ЊИХОВИХ ПОСЛЕДИЦА 

На основу детаљне анализе саобраћајних незгода и њихових последица, које су 

се догодиле на територији Лознице утврђено је да се у периоду од 1997-2018. 

године, догодило укупно 8.334 саобраћајних незгода. Од овог броја, 2.801 

саобраћајних незгода је са настрадалим лицима, док је 5.533 саобраћајних незгода 

са материјалном штетом. У саобраћајним незгодама на територији Лознице, у 

посматраном временском периоду погинуло је 227 лица, тешке телесне повреде 

задобило је 964 лица, а лаке телесне повреде 2.685 лица (Дијаграм 2.1.1.).  

 

Дијаграм 2.1.1.Укупан број саобраћајних незгода и број саобраћајних незгода са 
настрадалим лицима у Лозници, у периоду 1997-2018. године 

 

Највећи број саобраћајних незгода у Лозници достигнут је 2001. године, када 

се догодило 654 саобраћајних незгода, од којих је 159 било са настрадалим лицима. 

Најмањи број саобраћајних незгода забележен је 2012. године (укупно 196 незгода), 

а са настрадалим лицима 2015. године (92 саобраћајне незгоде).  

За разлику од укупног броја саобраћајних незгода које су се догодиле у 

Лозници у периоду од 1997. до 2018. године, број саобраћајних незгода са 

настрадалим лицима значајније осцилира током посматраног временског периода 

(Дијаграм 2.1.2.). 
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Дијаграм 2.1.2. Кретање броја погинулих и повређених лица у саобраћајним 
незгодама у Лозници, у периоду 1997–2018. Године 

 

На основу анализе података утврђено је да је вредност јавног пондерисаног 

ризика у Лозници за 2018. годину 130. Према овом показатељу, Лозница заузима 

61. место, међу градовима и општинама у Републици Србији. 

У периоду од 2014. до 2018. године на територији града Лознице догодило се 

укупно 1.155 саобраћајних незгода, од којих су 34 саобраћајне незгоде са погинулим 

лицима, 519 саобраћајних незгода са повређеним лицима, а 602 саобраћајне 

незгоде са материјалном штетом. У овим саобраћајним незгодама погинула су 42 

лица, тешке телесне повреде задобило је 178 лица, а лаке телесне повреде 763 

лица. 

Највећи проценат смртно настрадалих лица у саобраћајним незгодама у 

Лозници страдао је у својству возача (42,9%). Затим следе путници у моторним 

возилима (26,2%), пешаци (21,4%) и бициклисти (9,5%). Највише лица повређено у 

својству возача (323 лица, што чини 42,3% од укупног броја повређених). У својству 

путника у саобраћајним незгодама повређено је 240 лица (31,5% од укупног броја 

повређених лица), док су у својству пешака повређена 132 лица (17,3% од укупног 

броја повређених лица). Последњу категорију у овој расподели чине бициклисти, 

који у укупном броју повређених учествују са 8,9%. 

У саобраћајним незгодама на територији града Лознице највише страдали 

возачи путничких аутомобила (59,6% свих настрадалих чине возачи путничких 

аутомобила). У структури погинулих лица у саобраћајним незгодама рањиви 

учесници учествују са 40,4% (17 погинулих лица), док у структури тешко повређених 

лица учествују са 47,2% (84 тешко повређена лица). 
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Дијаграм 2.1.3. Старосна расподела погинулих лица у саобраћајним незгодама у 
Лозници, за период 2014-2018. год. 

Сагледавањем старосне структуре настрадалих лица у саобраћајним 

незгодама утврђено је да је највећи проценат старости од 15 до 30 година (33,2%). 

Следећа категорија учесника у саобраћају, према броју настрадалих лица јесте од 

31 до 44 године (19,1%), што представља радно способно становништво. 

Анализом старосне структуре погинулих лица на територији града Лознице у 

периоду од 2014. до 2018. год. (Дијаграм 2.1.3.), утврђено је да четвртина погинулих 

припада старосној категорији од 55-64. године (26,2%), а нешто више од петине су 

из старосне категорије 15-30 година (21,4%).  

Расподела погинулих возача према старосним категоријама, указује да је 

највећи проценат возача припадао старосној категорији од 55-64 године (36,4%), а 

затим следе старосна категорија од 45-54 године (22,7%), и категорије од 15-30 и 

31-44 године (по 13,6%). Међу погинулим возачима у саобраћају у Лозници, 

преовлађују мушкарци, који чине 91% свих погинулих, док жене чине 9% од броја 

погинулих. За разлику од возача, у структури погинулих путника у возилу у Лозници, 

доминантно је страдање особа женског пола (64%). Мушкарци чине 78% погинулих 

пешака, док жене чине 22%.  

Анализом саобраћајних незгода са учешћем пешака утврђено је да је у 

периоду од 2014. до 2018. године, у Лозници регистровано 135 саобраћајних 

незгода са учешћем пешака. У просеку се годишње у Лозници региструје 27 

саобраћајних незгода са учешћем пешака, тако да су пешаци учесници у око 12% 

свих саобраћајних незгода. У посматраном временском периоду у саобраћајним 

незгодама у Лозници је погинуло 9 пешака, а 132 пешака је задобило повреде. 

Погинули пешаци чине око 18% свих погинулих лица у Лозници, што је мање 

од просека за Србију, где пешаци чине 25% погинулих у саобраћајним незгодама.  

Када је реч о повређеним пешацима, они чине око 17% свих повређених лица 

у саобраћајним незгодама у Лозници.  Ова вредност је већа у односу на просек који 

важи у Србији, с обзиром да у Србији пешаци чине око 14% повређених у 

саобраћајним незгодама. 
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Највише погинулих пешака је из старосне категорије од 15 до 30 година, док 

је највише повређених пешака међу популацијом становништва од 65 и више 

година. Важно је напоменути да су у саобраћајним незгодама у Лозници, у 

посматраном временском периоду, у својству пешака повређена 22 детета. 

Када се посматра структура погинулих пешака према полу, може се уочити 

да више страдају пешаци мушког пола (78%), док су особе женског пола у овој 

структури слабије заступљене (22%). Пешаци женског пола више задобијају 

повреде у саобраћајним незгодама од пешака мушког пола. 

Најчешће евидентиран тип незгоде са погинулим пешацима је када пешак 

прелази коловоз, долазећи возилу са леве стране, и то у раскрсници. У структури 

повређених пешака, најчешће евидентиран тип незгоде је прелазак пешака преко 

коловоза, долазећи возилу са десне стране, у раскрсници, и то без скретања возила 

(Дијаграм 2.1.4.).  

 

Дијаграм 2.1.4. Расподела најчешћих типова саобраћајних незгода са погинулим и 
повређеним пешацима у Лозници, у периоду од 2016. до 2018. године 

 

Утицајни фактори на настанак саобраћајних незгода са пешацима који се 

издвајају јесу „Неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању пута“ и 

„Незаустављање возила испред обележеног пешачког прелаза“. 

Пешаци су у Лозници највише страдали у саобраћајним незгодама са 

учешћем путничких аутомобила (33% СН ПОГ и 82% СН ПОВ). 

Највише погинулих пешака било је у октобру месецу, док је највише 

повређених пешака било у априлу и мају. 

Пешаци у Лозници у највећој мери страдају у насељу. Пешаци су највише 

смртно страдали на државном путу I реда у насељу (43%), а затим на локалном 

путу (29%). Саобраћајне незгоде са повређеним пешацима најчешће су се догађале 

на улицама у насељу (66%), а затим и на државним путевима II реда у насељу. 
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У периоду од 2014. до 2018. године, у Лозници је регистровано 86 

саобраћајних незгода у којима су учествовали бициклисти. У просеку се годишње у 

Лозници региструје 17 саобраћајних незгода са учешћем бициклиста, тако да су 

бициклисти учесници у око 7,5% свих саобраћајних незгода. 

У посматраном временском периоду у Лозници су погинула 4 возача бицикла, 

док су 72 лица у својству возача или путника на бициклу задобила повреде. 

Погинули бициклисти чине око 9,5% свих погинулих, што је нешто више од просека 

за Србију, где бициклисти чине 9,2% погинулих. 

Највише погинулих бициклиста је међу популацијом изнад 45 година 

старости. Важно је напоменути да је у Лозници у саобраћају погинуло једно дете, у 

својству бициклисте. Када се посматра структура настрадалих бициклиста према 

полу, може се уочити да више страдају бициклисти мушког пола. 

Најчешће евидентирани тип незгоде са погинулим бициклистима јесу судари 

у сустизању, а када су повређени бициклисти у питању, најчешћи тип незгоде 

представљају судари најмање два возила која се крећу у истом смеру уз 

претицање. 

Од утицајних фактора најчешће су евидентирани фактори неприлагођена 

брзина условима и стању пута и неуступање првенства пролаза дефинисаног 

знаком службеног лица, саобраћајним знаковима или правилима саобраћаја. 

Бициклисти најчешће смртно страдају у летњим месецима (јун – август), као 

и у априлу месецу, а највише бивају повређени у априлу и мају. Највише погинулих 

бициклиста је било у данима: понедељак, уторак, среда и субота (по једно лице), 

док је највише повређених бициклиста било у четвртак и петак (Дијаграм 2.1.5.). 

 

Дијаграм 2.1.5. Расподела погинулих и повређених бициклиста у Лозници по данима у 
недељи, у периоду од 2014. до 2018. године 
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Бициклисти су у Лозници у највећој мери страдају у насељу. Највећи број 

саобраћајних незгода са погинулим бициклистима догодио се на државном путу I 

реда ван насеља, док се највећи број саобраћајних незгода са повређеним 

бициклистима догодио на улицама. 

У Лозници је од 2014. до 2018. године регистрована 51 саобраћајна незгода 

са учешћем мотоциклиста и мопедиста, што у просеку износи око 10 саобраћајних 

незгода годишње (Дијаграм 2.1.6.). У саобраћајним незгодама у Лозници су у 

посматраном периоду погинула 4 возача и путника на мотоциклу, а 2 на мопеду 

(укупно 6 моторизованих двоточкаша), док је повређено 30 мотоциклиста и 18 

мопедиста. 

 

Дијаграм 2.1.6.Број саобраћајних незгода у којима су учествовали мопедисти и 
мотоциклисти и заступљеност ових незгода у укупном броју саобраћајних незгода у 

Лозници, за  период 2014-2018. 

 

Мопедисти и мотоциклисти чине око 16% погинулих лица у саобраћајним 

незгодама и око 6% повређених лица.  

У саобраћају у Лозници више страдају мотоциклисти од мопедиста (од укупно 

настрадалих моторизованих двоточкаша 67% погинулих и 63% повређених из ове 

категорије учесника чине мотоциклисти, а остатак мопедисти). 

Када се посматра старосна структура погинулих и повређених мотоциклиста 

може се уочити да је највише повређених лица из ове категорије учесника међу 

младима (15-30 година), а затим међу популацијом од 31-44 године. 

Када су мопедисти у питању, може се уочити повећано повређивање у 

саобраћајним незгодама и међу популацијом мопедиста који су старији од 65 

година. 

Сви погинули мопедисти су мушког пола, док је у структури погинулих 

мотоциклиста једна погинула особа женског пола. 
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Код саобраћајних незгода са погинулим мотоциклистима и мопедистима 

издваја се тип саобраћајних незгода „најмање два возила – чеони судар“. Такође, 

издвајају се два утицајна фактора, а то су „неискуство возача које је допринело 

незгоди“ и „возач под утицајем алкохола“. 

Највећи број мотоциклиста је смртно настрадао (50%) и био повређен (66,7%) 

у саобраћајним незгодама са путничким аутомобилима. 

Ова категорија учесника у саобраћају највише је страдала у периоду од маја 

до октобра месеца. Када се посматрају дани у недељи, највише саобраћајних 

незгода са повређеним мотоциклистима и мопедистима је било суботом, а најмање 

уторком. Вечерњи сати су најзаступљенији и у погледу броја повређених и у погледу 

броја погинулих возача и путника на мотоциклима и мопедима. 

Мотоциклисти и мопедисти у највећој мери страдају у насељу. Највећи број 

саобраћајних незгода са погинулим и повређеним мотоциклистима и мопедистима 

догодио се на улицама у насељу. 

На територији града Лознице, у периоду од 2014. до 2018. године, укупно су 

се догодиле 174 саобраћајне незгоде у којима су учествовала теретна возила. 

Анализом страдалих лица у саобраћајним незгодама која су се налазила у теретним 

возилима, добија се резултат да је на територији Лознице, у посматраном 

петогодишњем периоду, смртно страдало 5 лица.  

За посматрани петогодишњи период, просечна заступљеност погинулих лица 

у незгодама са теретним возилима, у Лозници је већа од просека за Републику 

Србију (у Лозници 10,5%, а у Србији 8,23%). 

 
Дијаграм 2.1.7. Расподела најчешћих типова саобраћајних незгода са учешћем 
теретних возила, у односу на страдала лица,  у Лозници, за период 2016-2018. 

 

У Лозници, у периоду од 2016. до 2018. године, најчешће евидентирани тип 

саобраћајних незгода са повређеним лицима, у којима су учествовала теретна 

возила, је „најмање два возила која се крећу у истом смеру – сустизање“ (Дијаграм 

2.1.7.).  
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Када је реч о саобраћајним незгодама са погинулим лицима са учешћем 

теретних возила, једино се издваја тип „остале незгоде са најмање два возила – 

супротни смерови без скретања“. 

Лица из теретних возила, која су смртно страдала, учествовала су у 

незгодама у којима је препознат утицајни фактор „небезбедно одстојање или 

растојање између возила“. 

Детаљном анализом временске расподеле погинулих и повређених возача и 

путника у теретним возилима, може се закључити да су лица из ове категорије 

учесника у саобраћају смртно настрадала у јулу, августу и октобру.  Највише смртно 

настрадалих путника и возача у ТВ било је у суботу и четвртак, а период у току дана 

са највећим бројем настрадалих је од 04:00 до 05:00 часова. 

У просеку годишње се у Лозници региструје 5 саобраћајних незгода са 

учешћем трактора. Трактори у просеку годишње учествују у око 2% саобраћајних 

незгода у Лозници. У периоду од 2014. до 2018. године, у Лозници је регистровано 

27 саобраћајних незгода у којима је један од учесника био трактор у којима су 

погинула 3 лица, а повређено је 11 лица. 

Анализом старосне структуре настрадалих возача и путника на тракторима 

може се уочити да је највише погинулих лица из старосне категорије од 55-64 

године, а повређених лица из старосне категорије 65+.  

Као најчешће евидентирани утицајни фактори настанка незгода са учешћем 

трактора и погинулих возача и путника у тракторима издвајају се: Неприлагођена 

брзина, Нагла (изненадна) промена смера кретања возила, Лош или неадекватно 

одржаван коловоз и Погрешно извођење окретања или другог маневра возилом.  

Путници и возачи на трактору су најчешће смртно страдали у саобраћајним 

незгодама без учешћа другог возила, односно приликом превртања трактора. 

 

Дијаграм 2.1.8. Расподела настрадалих возача и путника трактора, по месецима у 
години, у Лозници, у периоду од 2014. до 2018. год. 
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Јесењи и пролећни месеци су ризични, када је реч о саобраћајним незгодама 

са погинулим и повређеним лицима, у којима је учествовао трактор у Лозници. 

Возачи и путници на трактору смртно су страдали у среду и суботу (по 1 ПОГ), а 

субота је дан када је у саобраћајним незгодама повређено највише путника и возача 

трактора (Дијаграм 2.1.8.). 

Возачи и путници у тракторима у Лозници највише су страдали у 

поподневном и вечерњем периоду (од 15 до 21 сат). Возачи и путници у путничким 

аутомобилима су у Лозници у највећој мери страдали у насељу. 

У периоду од 2014. до 2018. године, у Лозници, догодиле су се 62 саобраћајне 

незгоде са учешћем деце, што на годишњем нивоу чини око 12 саобраћајних 

незгода. Деца у просеку годишње учествују у око 5% саобраћајних незгода у 

Лозници. 

Од укупног броја повређених лица, деца чине у просеку око 7%, што је за 

нијансу повољније у односу на Србију, где је то 8%. Деца су доминантно у 

саобраћајним незгодама била повређивана у својству путника (48%),  затим следи 

повређивање у својству пешака (36%) и возача (16%). 

Када се анализирају временске расподеле страдања деце, према својствима 

може се закључити да деца у Лозници као пешаци највише страдају у марту и 

августу, као путници у мају и октобру, а као бициклисти у мају и јуну. По данима у 

току недеље, деца највише као пешаци страдају понедељком, уторком и петком, 

као бициклисти четвртком и суботом, а као путници суботом. По часовима у току 

дана, деца највише страдају у поподневним сатима, око 17 сати, као пешаци и 

путници, а као бициклисти око 14 сати.   

 

Дијаграм 2.1.9. Расподела повређене  деце у саобраћајним незгодама у Лозници према 
ПОЛУ, за период 2014-2018. 

 

Анализирајући разлике у страдању деце према полу у саобраћајним 

незгодама у Лозници (Дијаграм 2.1.9.), у периоду од 2014. до 2018. године, може се 

закључити да су деца мушког пола угроженија (63% наспрам 37%). 
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За пет година , од 2014. до 2018. године, у Лозници је погинуло 11 младих, 

што чини 26% свих погинулих у Лозници и у односу на Србију (21%), то је више 

смртно страдалих младих лица у саобраћајним незгодама. Расподела погинулих и 

повређених дата је графички (Дијаграм 2.1.10.)  

 

Дијаграм 2.1.10. Број погинулих и повређених младих у незгодама и заступљеност 
погинулих младих у укупном броју погинулих лица у СН у Лозници, за период 2014-2018. 

год. 

Када се анализира својство настрадалих младих у Лозници, за посматрани 

период 2014-2018. године, може се закључити да су млади доминантно страдали 

као возачи, потом као путници и на крају тек као пешаци. 

Доминантна категорија возила у којој су се млади налазили када су страдали 

као возачи у саобраћајним незгодама је путнички аутомобил. 

Када се страдање младих анализира према својству учешћа у саобраћајним 

негодама и посебним старосним категоријама може се закључити да су погинули 

возачи најчешће између 21 и 24 година старости, а погинули пешаци између 15 и 

20 година старости.  

Временска расподела страдања младих је показала да је највише младих 

возача погинуло у октобру, након чега следи јул, док у осталим месецима нема 

издвојених смртних страдања.  

Повређених младих возача је било највише у периоду од јула до августа, а 

путника и пешака у мају. Највише младих је погинуло у петак, а највише их је 

повређено у суботу. По часовима, највише младих као путника и возача страда ноћу 

и у касним вечерњим сатима, а као пешака увече. 

Скоро три четвртине младих, настрадалих у саобраћајним незгодама у 

Лозници, у периоду од 2014. до 2018. године, чини мушки пол. 

У периоду од 2014-2018. године у Лозници је у саобраћајним незгодама 

погинуло пет лица старијих од 65 година и 83 лица из ове старосне групе је 

задобило повреде. У односу на укупан број погинулих лица у саобраћајним 

незгодама у Лозници, лица старија од 65 година чине 11% погинулих и 11% 

повређених у саобраћајним незгодама. 
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Лица старија од 65 година највише страдају у својству возача и пешака. 

Детаљном анализом погинулих и повређених лица старијих од 65 година у својству 

возача, може се уочити да су старији као возачи највише страдали на бициклу 

(Дијаграм 2.1.11.). 

 
Дијаграм 2.1.11. Број погинулих и повређених старијих ВОЗАЧА, по КАТЕГОРИЈИ 

ВОЗИЛА у којој су се налазили, у Лозници, за период 2014-2018. 

 

Анализом временске дистрибуције страдања старих лица у саобраћајним 

незгдоама, може се закључити да највише старијих лица смртно страда у августу и 

октобру месецу, да их највише бива повређено у априлу, септембру и октобру. По 

данима, старија лица су смртно страдала понедељком, уторком, четвртком и 

петком, а највише бивала повређена петком. Анализа часовне расподеле у току 

дана је показала да су старија лица највише смртно страдала ноћу и у поподневним 

часовима, а највише бивала повређена од 12 до 13 сати. 

Када се ради о својству којем страдају старија лица, возачи мушког пола су 

угроженији (од жена, док су са друге стране особе женског пола угроженије када у 

саобраћајним незгодама учествују у својству путника, односно у својству пешака.  

2.2. АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

На основу спроведене анализе индикатора безбедности саобраћаја на 
територији града Лознице, утврђено је да је употреба сигурносног појаса код возача 
путничких аутомобила у Лозници већа у односу на Републику Србију, а боље стање 
у односу на Србију забележено је када је у питању употреба сигурносних појасева 
код тешких теретних возила.   
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Дијаграм 2.2.1.Употреба сигурносног појаса на предњем и задњем седишту у ПА на 
територији Шапца и Србије (насеље) 

Употреба сигурносног појаса на задњем седишту у путничким аутомобилима 
у Лозници је значајно већа него у ПУ Шабац и у Републици Србији и износи 30,5% 
(Дијаграм 2.2.1.) 

Употреба дечијих заштитних система у насељу нема успостављен стални 
растући тренд, али је у 2018. години забележен значајан напредак када је у питању 
овај индикатор. Другим речима, у ПУ Шабац 2018. године употреба је порасла до 
83,3% што је вредност значајно већа у односу на Републику Србију. Сличан тренд 
је и за старију и за млађу популацију деце стим што је вредност за ПУ Шабац мања 
у односу на старију децу. У Лозници проценат употребе износи 57,6% када су у 
питању млађа деца, односно 27% када је реч о старијој деци.  

Може се рећи да укупна употреба заштитних система за децу до 12 година у 
насељу у ПУ Шабац има растући тренд, као што је то и за Србију, при чему је 
највећа вредност забележена у 2018. години, односно 62,5%. У Лозници проценат 
употребе у 2019. години је 41,4% 

У Лозници у 2019. години проценат употребе кацига код возача мопеда 
износио је 73,2%, што је вредност у нивоу ПУ Шабац за 2018. годину. Проценат 
употребе заштитних кацига код возача мопеда у Лозници ван насеља је 50%, а што 
је значајно мања вредност у односу на просек у ПУ Шабац и Србију. Крајње 
алармантно стање забележено је када су у питању путници на мопеду, где је 
проценат употребе заштитних кацига 0%. 

Употреба заштитних система пре свега зависи од ставова и знања учесника 
у саобраћају, док се последице коришћења/некоришћења огледају у последицама 
саобраћајних незгода. Генерално, употреба заштитних система у Лозници није на 
задовољавајућем нивоу, а такво стање управо је последица знања и ставова 
учесника у саобраћају. Међу индикаторима који имају повољније вредности са 
аспекта безбедности саобраћаја у односу на Србију истичу се употреба сигурносних 
појасева код возача тешких теретних возила у насељу и ван насеља, употреба 
заштитних система за децу до 12 година у насељу и употреба заштитних система 
за децу до 3 године ван насеља. 

Лозница – ПРЕДЊЕ СЕДИШТЕ ПА (2019) 78.6% 

Лозница – ЗАДЊЕ СЕДИШТЕ ПА (2019) 

30.5% 
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Просечна брзина тешких теретних возила у насељу од 57,8 km/h представља 

вредност која је изнад ограничења брзине. Такво стање може се негативно 

одразити на безбедност саобраћаја, пре свега кроз последице саобраћајних 

незгода са учешћем тешких теретних возила, где су оне по правилу теже у односу 

на остале категорије возила. Поред просечне брзине теретних возила и просечна 

брзина аутобуса је изнад ограничења и износи 56,9 km/h.   

Вредности 85 – тог перцентила брзине у насељу су са аспекта безбедности 

саобраћаја лоше за тешка теретна возила и аутобусе. Највеће стандардно 

одступање у насељу измерено је када су у питању путнички аутомобили, односно 

чак 13,6 km/h, а што указује и на велику варијансу брзина путничких аутомобила. 

Поред тога стандардно одступање брзине аутобуса значајно је веће у односу на 

просек у Србији (Дијаграм 2.2.2.). 

  

  

 
Дијаграм 2.2.2. Стандардно одступање брзине у Шапцу, Србији и Лозници (насеље) 

Крајње алармантно стање забележено је када је у питању индикатор 

проценат прекорачења брзине где све категорије возила, осим путничких 

аутомобила, у значајној мери прекорачују брзину, а најкритичнији су возачи мопеда 

и мотоцикала са процентом прекорачења од 100%. Анализом екстремних 

прекорачења, поред мотоцикла и мопеда, четвртина аутобуса је у овом прекршају, 

односно 26,7%.  

13.6 Лозница 

7.7 

Лозница 

10.6 Лозница 

13.1 

Лозница 

2.1 Лозница 
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Када је у питању стање индикатора везаних за брзину у Лозници, ситуација 

ван насеља је у знатној мери боља у односу на Републику Србију и ПУ Шабац, а 

посебно добри резултати постигнути су када је у питању проценат прекорачења за 

најмање 0 km/h путничких аутомобила и тешких теретних возила (Дијаграм 2.2.3.).  

  

  

 
 

Дијаграм 2.2.3. Проценат прекорачења брзине у Шапцу и Србији  
(ван насеља) 

Анализом индикатора у вези вожње под утицајем алкохола, утврђено је да је 

успостављен осцилирајући тренд током анализираних година, а вредности овог 

индикатора су неповољније када су у питању деонице пута ван насеља. 

2.3. АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ 

Анализа ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја у Лозници 
утврђено је да највећи проценат испитаника упражњава ходање као начин кретања 
(27,6 %), док је од начина превоза најзаступљенији аутомобил као путник са уделом 
од 22,8 %. Значајан удео у расподели односи се на бицикл, односно 12 %. 

26.3 
Лозница 

20.4 Лозница 

0.0 Лозница 

72.7 Лозница 
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Испитаници из Лознице, као и испитаници на националном нивоу Републике 
Србије имају повољне ставове према безбедности саобраћаја, јер су све вредности 
веће од 3 (на скали од 0 до 5).  

Значајан простор за унапређење ставова постоји када су у питању ставови 
према вожњи под утицајем и ставови према употреби система заштите у возилима 
(Дијаграм 2.3.1.). 

 

Дијаграм 2.3.2. Ставови према безбедности саобраћаја у Лозници и Србији 

 

Становници Лознице сматрају да је најбезбеднији начин кретања ходање 
(пешачење, џогирање, ролери, скејборд…), средња вредност свих одговора је 7,1 
што је ближе броју 10. На другом месту по безбедности, а по мишљењу испитаника 
налази се вожња у путничком аутомобилу као путник са средњом вредношћу 
одговора од 6, а затим вожња у путничком аутомобилу као возач. 

У групу најнебезбеднијих видова превоза испитаници су уврстили електрични 
бицикл, мотоцикл (>50 cm3) као возач и камион као возач. 

Перцепција ризика саобраћајне принуде у Лозници (2,885) је незнатно већа у 
односу на национални ниво (2,679), а анализирана је кроз питања која се односе на 
перцепцију вероватноће контроле од стране полиције за брзу вожњу, при вожњи 
под утицајем алкохола, дроге, неупотребе сигурносног појаса, неупотребе заштитне 
кациге и употребе мобилног телефона.  

На основу анализе ставова о висинама казни може се закључити да мали 
проценат испитаника сматра да су казне сувише велике за одређене прекршаје. Од 
посматраних прекршаја, највећи проценат испитаника у Лозници сматра да су казне 
превисоке за некоришћење сигурносног појаса, затим следе казне за прекорачење 
брзине и вожњу под утицајем алкохола.  
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У процесу формирања стратешких докумената неизоставно је дефинисати 
жељено стање, односно стање у које желимо прећи из постојећег стања уз примену 
одговарајућих мера. Жељено стање у безбедности саобраћаја дефинише се уз 
помоћ визије, мисије и циљева. Циљеви се дефинишу као квантитативни 
(нумерички) и квалитативни (описни).  

3.1. ВИЗИЈА 

 
 
 
  

 
 
 

 

 

3.2. МИСИЈА 

  

 

 
 
 
 
 
 

3.3. ЦИЉЕВИ 

Циљеви Стратегије безбедности саобраћаја града Лознице за период                
2020-2025. године су усаглашени са циљевима препознатим на националном нивоу 
за 2020. годину. С обзиром да још увек нису дефинисани национални циљеви за 
период до 2025. године, у овој Стратегији дефинисани су циљеви карактеристични 
за локални ниво до 2025. године. Како је већ поменуто, циљеви се дефинишу као 
квалитативни (описни) и квантитативни (нумерички).  

Квалитативни циљеви се односе на институционалне капацитете и њихов 
рад, као и ставове учесника. Са друге стране, квантитативни циљеви се односе на 
индикаторе безбедности саобраћаја, апсолутне и релативне податке о 
саобраћајним незгодама и њиховим последицама.  

 

МИСИЈА 

Успоставити одржив развој саобраћаја са ефикасним 

заштитним системом у безбедности саобраћаја. 

ВИЗИЈА 

Друмски саобраћај у граду Лозници без погинулих, са 

знатно смањеним бројем повређених и знатно 

смањеним трошковима саобраћајних незгода. 
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3.3.1. Унапредити капацитет и интегритет институција и појединаца – 
ојачати заштитни систем 

Јачање заштитног система безбедности саобраћаја кроз јачање капацитета 
и интегритета свих субјеката безбедности саобраћаја и унапређење њихове 
међусобне комуникације, кооперације и координације представља први корак у 
успостављању позитивног тренда безбедности саобраћаја на територији Лознице. 
У циљу јачања заштитног система у Лозници, неопходно је у периоду до 2025. 
године константно унапређивати структуру и ауторитет Тела за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима и наставити са константним 
пружањем политичке, стручне, научне, административне и медијске подршке која 
ће омогућити планирање и реализацију свих мера и активности дефинисаних овом 
Стратегијом.  

Чланови Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
треба да наставе усавршавање на семинарима и конференцијама у циљу стицања 
нових знања и размене савремених искустава. Поред тога, потребно је успоставити 
систематско стручно усавршавање васпитачица, учитеља, наставника, новинара, 
саобраћајне полиције, запослених у управи града и других носилаца послова 
безбедности саобраћаја. 

Шира примена аутоматских система контроле ојачаће капацитет и интегритет 
саобраћајне полиције, што ће се одразити на повећање субјективног ризика 
учесника у саобраћају и боље поштовање прописа у саобраћају.  

Велики искорак у систему евидентирања података о саобраћају и 
саобраћајним незгодама, остварен применом CADAS протокола пружа могућност 
квалитетнијег праћења стања безбедности саобраћаја, ставова и индикатора о 
безбедности саобраћаја, а тиме и дефинисање одговарајућих мера за смањење 
угрожености у саобраћају.  

Значајна активност биће и редовно праћење спровођења стратегије и њена 
евалуација, како би се, по потреби кориговале активности на остваривању циљева. 

3.3.2. Унапређивати знања, ставове и свест учесника у саобраћају о 
безбедности саобраћаја 

Континуираним радом на унапређењу знања, развоју и утемељењу 
позитивних ставова у безбедности саобраћаја, као и свести учесника у саобраћају 
о значају безбедног учешћа и понашања у саобраћају утицаће се на унапређење 
безбедности саобраћаја.  

Имајући у виду постојеће стање знања, ставова и свести учесника у 
саобраћају о безбедности саобраћаја, циљеви за Лозницу до 2025. године су: 

 подизање свести о опасностима вожње под утицајем алкохола и умора,  

 подизање свести о значају употребе система заштите (сигурносних 
појасева на предњем и задњем седишту и безбедносних седишта за децу), 

 учвршћивање ставова о дистракцијама током вожње,  

 учвршћивање ставова о опасностима небезбедног понашања рањивих 
учесника у саобраћају, а посебно возача електричних бицикала, мопеда и 
мотоцикала.  
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3.3.3. Унапређивати индикаторе безбедности саобраћаја који се односе на 
понашање у саобраћају 

 

Перманентно унапређивати ниво индикатора безбедности саобраћаја који се 
односе на понашање у саобраћају, тако што ће се у континуитету пратити и 
унапређивати стање на годишњем нивоу, је циљ у вези индикатора који се односе 
на понашање.  

Табела 3.3.1. Циљеви у погледу индикатора безбедности саобраћаја у Лозници 

Назив индикатора БС 

Вредност за Лозницу за 
2019. годину 

Циљ за 
Лозницу за 

2020. 
годину 

Национални 
циљ, Србија 

2020. 
године 

Циљ за 
Лозницу 
за 2025. 
годину насеље ван насеља 

Индикатори везани за заштитне системе 

% употребе заштитних 
кацига код мопеда 
(насеље/ван насеља) 

73,3 50 99 99 99,5 

% употребе заштитних 
кацига код мотоцикала 
(насеље/ван насеља) 

94,9 100 99 99 99,5 

% употребе с/п на предњим 
седиштима путничких 
аутомобила 

78,6 85,6 95 95 97 

% употребе с/п на задњим 
седиштима 

30,5 18,2 85 85 95 

% употребе заштитних 
система за децу до 3 године 
старости 

57,6 68,2 96 96 98 

% употребе заштитних 
система за децу 4-12 година 

27 41,5 70 - 98 

Индикатори везани за брзину 

% прекорачења брзине 
путничких аутомобила за 
преко 10 km/h  

45,3 8,7 4,9 4,9 3,5 

Индикатор који се односи на алкохол 

% возача под утицајем 
алкохола - истраживање 
2018, ПУ Шабац 

1,1 2,0 0,1 0,1 0,05 

Индикатори безбедности саобраћају, а посебно употреба заштитних система 
су у јакој корелативној вези са последицама саобраћајних незгода, а посебно са 
бројем погинулих у саобраћају. Из тих разлога најразвијеније земље стратешке 
циљеве опредељују како у односу на последице (број погинулих, број повређених, 
број незгода), тако и у односу на индикаторе употребе заштитних система у 
саобраћају, индикаторе у вези брзине, индикаторе у вези вожње под утицајем 
алкохола и сл.  

Циљеви у погледу индикатора безбедности саобраћаја у Лозници (Табела 
3.3.1.) до 2020. године су усаглашени са националним циљевима, а затим су 
дефинисани циљеви за 2025. годину. У циљу праћења реализације дефинисаних 
циљева стратегије, неопходно је периодично, а најмање једном годишње, 
анализирати да ли се предвиђени циљеви остварују. У ту сврху планирани су тзв. 
пролазни циљеви до коначних циљева за 2025. годину, који су приказани графички 
(Графикон 3.3.1. -Графикон 3.3.14.).  
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Графикон 3.3.1. Пролазни циљеви % употребе заштитне кациге код возача мопеда у 

насељу  

 
Графикон 3.3.2.  Пролазни циљеви % употребе заштитне кациге код возача мопеда ван 

насеља 

 

Графикон 3.3.3. Пролазни циљеви % употребе заштитне кациге код возача мотоцикла 
у насељу  
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Графикон 3.3.4.  Пролазни циљеви % употребе заштитне кациге код возача мотоцикла 

ван насеља 

 
Графикон 3.3.5. Пролазни циљеви % употребе сигурносног појаса на предњим 

седиштима у насељу 

 
Графикон 3.3.6. Пролазни циљеви % употребе сигурносног појаса на предњим 

седиштима ван насеља 
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Графикон 3.3.7. Пролазни циљеви % употребе сигурносног појаса на задњим 

седиштима у насељу 

 
Графикон 3.3.8. Пролазни циљеви % употребе сигурносног појаса на задњим 

седиштима ван насеља 

 
Графикон 3.3.9. Пролазни циљеви % употребе заштитних система за децу до 3 године 

у насељу 
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Графикон 3.3.10. Пролазни циљеви % употребе заштитних система за децу до 3 

године ван насеља 

 
Графикон 3.3.11. Пролазни циљеви % употребе заштитних система за децу 4-12 

година у насељу 

 
Графикон 3.3.12. Пролазни циљеви % употребе заштитних система за децу 4-12 г. ван 

насеља 
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Графикон 3.3.13. Пролазни циљеви  за индикатор % прекорачења брзине путничких 
аутомобила за преко 10 km/h у насељу 

 
Графикон 3.3.14. Пролазни циљеви  за индикатор % прекорачења брзине путничких 

аутомобила за преко 10 km/h ван насеља 

3.3.4. Смањивање броја незгода, погинулих и повређених лица 

Остваривањем циљева у погледу капацитета и интегритета институција, 
знања, ставова, свести и понашања учесника у саобраћају доћи ће до смањења 
броја саобраћајних незгода, као и броја настрадалих лица. Смањење последица 
страдања људи у саобраћају у виду погинулих, тешко повређених и лако 
повређених лица представља показатељ који на најочигледнији начин показује 
успешност креираног заштитног система у безбедности саобраћаја. С обзиром на 
то, у периоду до 2025. године у Лозници би требало: 

 Смањити број погинулих лица у саобраћају, тако да од 2024. године нема 
погинулих лица у саобраћајним незгодама. Уколико се као референтна 
вредност посматра просечан број погинулих у последњих осам година (8 
погинулих) применом Стратегије било би спашено 43 живота, што 
одговара материјалним уштедама од најмање 11.453.394 евра. 
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 Смањити број тешко повређених лица у саобраћају, тако да 2025. године буде 
50% мање тешко повређених у односу на 25 тешко повређених у 2011. години. 
На основу анализе просечног броја тешко повређених у последњих осам година 
дефинисана је референтна вредност која износи 34 тешко повређених. 
Применом Стратегије, смањиће се број лица који су задобили тешке телесне 
повреде за 69 и оствариће се уштеде од најмање 732.987 евра.  

 Смањити број лако повређених лица у саобраћају, тако да у 2025. години буде 
50% мање лако повређених лица у односу на референтну вредност. Уколико 
се као референтна вредност посматра просечан број лако повређених у 
последњих осам година, смањио би се број лица која су лако повређена за 161 
и оствариле уштеде од најмање 56.994 евра.  

 

Графикон 3.3.15. Пролазни циљеви у погледу смањења броја погинулих 

 

 
Графикон 3.3.16. Пролазни циљеви у погледу смањења броја тешко повређених 
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Графикон 3.3.17. Пролазни циљеви у погледу смањења броја лако повређених 

Остварењем дефинисаних циљева у погледу смањења броја настрадалих у 
Лозници, укупне материјалне уштеде које би се постигле за петогодишњи период, 
односно период за који је дефинисана Стратегија безбедности саобраћаја у 
Лозници износиле би најмање 12,2 милиона евра. На овај начин уштеђена - 
неутрошена средства би се могла уложити у даље унапређење безбедности 
саобраћаја, што би довело до нових уштеда и улагање у побољшање квалитета 
живота у Лозници.  
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Узимајући у обзир претходно дефинисане проблеме у безбедности 
саобраћаја у Лозници, а у циљу постизања жељеног стања дефинисане су кључне 
области рада у безбедности саобраћаја на територији града Лознице. Мере и 
активности су дефинисане у оквиру пет стубова безбедности саобраћаја: 

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

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

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

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

Поступање након саобраћајне незгоде - Обука о пружању прве помоћи, 
ублажавање последица, координација хитних служби и спречавање секундарних 
саобраћајних незгода, утврђивања начина повређивања. 
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4.1. ПРВИ СТУБ – УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Први корак у процесу успешног управљања безбедношћу саобраћаја у Лозници и 
остварењу прoлазних и коначних циљева дефинисаних стратегијом безбедности 
саобраћаја града Лознице, су активности усмерене на изградњу и јачање 
капацитета и интегритета свих институција значајних за безбедност саобраћаја. 
Од посебне важности је унапредити и њихову посвећеност и рад на унапређењу 
безбедности саобраћаја. Кључне активности у оквиру првог стуба деловања су: 

 Јасно препознавање институција и организација које могу допринети 
унапређењу безбедности саобраћаја на подручју града Лознице, дефинисати  
њихове улоге у систему безбедности саобраћаја у документу Стратегије и у 
Акционом плану. 

 Успостављање комуникације, координације и кооперације између Савета за 
безбедност саобраћаја и Градске управе, Градске скупштине, Градског већа, 
Градоначелника и осталих надлежних институција.  

 Јачање капацитета и интегритета ватрогасне службе и служби хитне 
медицинске помоћи у Лозници, како би адекватно одговорили захтевима у 
погледу реаговања у случајевима настанка саобраћајних незгода; 

 Израда планова и програма активности усмерених на унапређење 
безбедности саобраћаја која укључује све субјекте на територији града 
Лознице (Градоначелника, Градско веће, Градску скупштину, директоре јавних 
установа, ауто-школе, транспортне компаније и др.) 

 Стварање партнерстава између субјеката од значаја за безбедност саобраћаја 
у Лозници и друштвено одговорних компанија, где би се промовисала 
безбедност саобраћаја и спроводиле кампање усмерене ка одређеним 
категоријама учесника у саобраћају. 

 Јачање сарадње између институција и организација које функционишу у 
систему безбедности саобраћаја у Лозници и кључних институција на 
националном нивоу (Агенција за безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“, 
Министарство надлежно за послове саобраћаја итд.); 

 Јачање сарадње са приватним сектором и невладиним организацијама у циљу 
трансфера знања и примене најбоље праксе у области безбедности 
саобраћаја; 

 Јачање капацитета и подршка раду саобраћајне полиције је потребна због 
неопходне одговарајуће принуде након спровођења кампања (на пример, 
појачана контрола прекорачења дозвољене брзине кретања и контрола 
возача под дејством алкохола од стране саобраћајне полиције, итд.) 

 Успостављање квалитета и стабилног система информисања јавности о стању 
безбедности саобраћаја, активностима усмереним ка унапређењу 
безбедности саобраћају, праћењу реализације Стратегије и сл.  

 Праћење спровођења Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја и 
припрема годишњих извештаја о броју и структури ризичних возача, најчешћим 
прекршајима, ризичним понашањима, циљевима за наредни период. 

 … 
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4.2. ДРУГИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ  

Град Лозница ће реализовати активности у оквиру другог стуба деловања 
кроз припрему, реализацију и праћење активности на одржавању постојећих 
саобраћајних инфраструктурних објеката за које је град надлежан, али и припрему 
предлога унапређења, као и праћење реализације унапређења саобраћајних 
инфраструктурних објеката у надлежности Републике Србије. Кључне области у 
вези овог стуба су: 

 Обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења 
средстава за унапређење инфраструктуре; 

 Припрема, реализација и праћење предлога активности на одржавању 
постојећих саобраћајних инфраструктурних објеката; 

 Припрема предлога унапређења саобраћајне инфраструктуре за коју су 
надлежни град Лозница и Република и слање одговарајућих захтева; 

 Извршити обуку довољног броја кадрова који ће бити носиоци процедура за 
унапређење безбедности путева (на пример за вршење ревизије безбедности 
саобраћаја, провере безбедности саобраћаја и др.); 

 Истраживање и идентификација ''црних тачака'' и опасних места на путевима 
и улицама на територији града Лознице; 

 Израда пројеката за санацију опасних места; 

 Контролисање и управљање  прикључцима некатегорисаних путева на улице 
и државне путеве; 

 Контрола и сузбијање непланске изградње објеката у зони путне 
инфраструктуре; 

 Анализирање и праћење потреба пешака и бициклиста на територији града; 

 Изградња тротоара на Државним путевима који пролазе кроз насеље; 

 Израда плана активности унапређења инфраструктуре намењене кретању 
пешака и бициклиста уз државне путеве односно на местима укрштања 
рањивих учесника и државних путева; 

 Израда плана реализације унапређења инфраструктуре намењене кретању 
пешака на осталом делу путне мреже; 

 Смиривање моторног саобраћаја на местима укрштања са рањивим 
учесницима у саобраћају; 

 Сарадња са државним органима задуженим за одржавање државних путева 
(министарством надлежним за послове саобраћаја, ЈП Путеви Србије, 
Агенцијом за безбедност саобраћаја); 

 Планирање и праћење динамике реализације процедура унапређења 
безбедности пута; 

 Правовремена размена података о саобраћајним незгодама између субјеката 
задужених за одржавање путева; 

 Координација и планирање активности унапређења безбедности пута према 
тренутном стању инфраструктуре; 

 Припрема годишњег извештаја о спроведеним мерама у вези примене 
процедура унапређења безбедности пута; 
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 Успостављање редовних процедура (након настанка саобраћајне незгоде) 
провере безбедности постојеће путне мреже;  

 Успостављање процедура ревизије пројекта реконструкције, привремене 
регулације саобраћаја и др. на територији града;  

 … 

4.3. ТРЕЋИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Безбеднија возила представљају трећи стуб деловања у циљу унапређења 
безбедности саобраћаја у Лозници. Кључне активности у оквиру овог стуба су: 

 Омогућавање субвенција за куповину нових возила како би се поспешило 
обнављање возног парка путничких возила и утицало на смањење просечне 
старости возила у саобраћају; 

 Појачана контрола привредних субјеката који се баве продајом резервних 
делова за моторна возила, од стране тржишне инспекције; 

 Појачана контрола возила која се увозе као употребљавана; 

 Појачана ванредна контрола техничке исправности возила у саобраћају на 
путевима; 

 Појачана контрола опремљености и рада техничких прегледа возила; 

 Омогућавање субвенција за набавку система заштите за децу – дечијих 
седишта, за различите узрасте деце (од рођења до 135 cm); 

 Промовисање друштвене активности у систему безбедности саобраћаја од 
стране произвођача возила и опреме за возила, итд. 

 … 

4.4. ЧЕТВРТИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Безбеднији учесници у саобраћају представљају четврти стуб деловања у 
оквиру којег се мора применити низ различитих мера како би се утицало на све 
учеснике у саобраћају. Поред тога, мере морају бити у складу са карактеристикама 
конкретне циљне групе, тако да се на пример један приступ користи за децу, а 
сасвим другачији за професионалне возаче.  

Континуираним праћењем знања, ставова и понашања различитих 
категорија учесника у саобраћају могу се дефинисати одговарајуће мере и на 
краћим временским пресецима што би довело до смањења страдања у 
саобраћајним незгодама.  

Као кључне области у оквиру овог стуба, предлажу се: 

 Изградња и промена свести, ставова, понашања, нивоа знања и вештина 
учесника у саобраћају.   

 Успостављање континуираног система едукације о безбедности саобраћаја, и 
то: 
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o предшколаца  

o деце основношколског узраста  

o средњошколаца - вршњачка едукација о безбедности саобраћаја  

o родитеља, са посебним освртом на значај употребе седишта за децу  

o учитеља, васпитача и наставника разредне наставе 

o бициклиста о безбедности саобраћаја 

o пешака о безбедности саобраћаја 

o мопедиста 

o мотоциклиста  

o возача трактора и радних машина  

o професионалних возача 

o  руководилаца транспортних компанија 

 Изградња полигона за практичну обуку деце у предшколским установама и 
основним школама; 

 Реализација кампања у циљу унапређења знања, ставова и понашања у 
саобраћају за конкретне циљне групе, пре свега: 

o возаче трактора 

o пешаке 

o возаче који управљају возилом под утицајем алкохола 

o возаче који управљају возилом под утицајем умора 

o возаче и путнике у погледу употребе заштитних система 

 Репресивне мере према пешацима који не поштују прописе који се односе на 
начин и место преласка коловоза;  

 Репресивне мере према возачима који не поштују прописе који се односе на 
употребу мобилног телефона у току вожње, поштовање ограничења брзине, 
вожњу под утицајем, на употребу заштитних система;  

 Репресивне мере према путницима, са посебним акцентом на путнике на 
задњем седишту у путничким аутомобилима који не поштују прописе који се 
односе на употребу заштитних система;  

 Посебна пажња у Лозници треба да се усмери на активности за подизање 
свести учесника у саобраћају и то за: 

o вожњу под утицајем (алкохола, дроге и умора), 

o употребу сигурносног појаса и на предњем и на задњем седишту, 

o употребу заштитних кацига код мопедиста 

 … 

4.5. ПЕТИ СТУБ – ПОСТУПАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

Активности након саобраћајне незгоде представљају пети стуб деловања у 
циљу унапређења безбедности саобраћаја. Организовање стручног усавршавања 
и унапређења координације рада интервентних служби (службе хитне помоћи, 
саобраћајне полиције, сектора за ванредне ситуације и других) има за циљ да 
скрати време одзива, односно да унапреди ниво пружања хитне медицинске 
помоћи и рехабилитације након саобраћајне незгоде. 
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Како би било унапређено деловање након настанка незгоде у циљу смањења 
тежине последица саобраћајних незгода, неопходно је:  

 Спречавање настанка “секундарних” – нових незгода; 

 Спашавање живота – ублажавање последица; 

 Утврђивање узрока повређивања у циљу дефинисања и примене мера; 

 Утврђивање одговорности и санкционисање оних који су узроковали незгоду 
односно последице; 

 Отклањање и ублажавање последица саобраћајних незгода; 

 Координација хитних служби; 

 Обука о пружању прве помоћи и симулација саобраћајне незгоде; 

 Унапређење времена одзива хитне медицинске помоћи; 

 Унапређење времена одзива ватрогасне јединице; 

 ... 
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Акциони план безбедности саобраћаја града Лознице за период 2020. – 2025. 

године, урађен је у складу са основним стратешким документом – Стратегијом 

безбедности саобраћаја града Лознице за период 2020. – 2025. године.  

 Спровођење Акционог плана Стратегије безбедности саобраћаја треба да 

омогући достизање циљева дефинисаних у Стратегији, јер садржи прецизно 

дефинисане активности у оквиру сваког појединачног стуба безбедности 

саобраћаја.  

 

 У Акционом плану су за сваку активност препознати носиоци, као и 

институције, односно организације уз чију сарадњу је очекивана реализација 

конкретне активности. Затим, дефинисани су индикатори, тј. показатељи ефеката 

приказаних активности. На крају, дати су извори финансирања активности и 

оквирна средства неопходна за реализацију истих. Садржај акционог плана:  

 Активност; 

 Период за реализацију активности; 

 Индикатор успешности; 

 Носиоце активности; 

 Субјекте задужене за сарадњу; 

 Дефинисан извор финансирања; 

 Оквирни буџет од наплаћених казни; 

 Опис активности.  

 Средства за реализацију циљева Стратегије, у Акционом плану предвиђена 

су у складу са средствима са којима је располагао град Лозница у 2018. години, а 

која су прикупљена од наплаћених новчаних казни у саобраћају на основу Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима. Поред ових средстава, користиће се 

средства одговорних организација на државном нивоу, као и средства из других 

извора финансирања (поклони, донације и сл.).  

 

  

Организација 
и управљање 
безбедношћу 
саобраћаја 

Безбеднији
путеви

Безбеднија
возила

Безбеднији
учесници у 
саобраћају

Поступање 
након 

саобраћајне 
незгоде 
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

Циљ 1. Стратешко управљање у безбедности саобраћаја 

1.1. 

Имплементација 
Стратегије и 

Акционог плана и 
изградња и јачање 

капацитета и 
интегритета свих 

институција 
значајних за 
безбедност 
саобраћаја.  

  

Број реализованих 
активности 

дефинисаних 
Стратегијом 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Градоначелник 
Градско веће 

Градска скупштина, 
директори јавних 
установа, ауто-

школе, транспортне 
компаније и други 
заинтересовани 

субјекти 

Локална 
самоуправа  

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

360.000,00 

Опис: Основни стратешки документ безбедности саобраћаја за период од 2020. до 2025. године препознао је циљеве и дефинисао 
основне смернице за рад у области безбедности саобраћаја.  
У циљу успостављања стратешког управљања безбедношћу саобраћаја неопходно је успостављање комуникације, 
координације и кооперације између Савета за безбедност саобраћаја и Градске управе, Градске скупштине, Градског већа, 
Градоначелника и осталих надлежних институција. 
Од великог значаја је и Јачање капацитета и интегритета ватрогасне службе и служби хитне медицинске помоћи у 
Лозници, како би адекватно одговорили захтевима у погледу реаговања у случајевима настанка саобраћајних незгода.  
Јачање сарадње између институција и организација које функционишу у систему безбедности саобраћаја у Лозници и 
кључних институција на националном нивоу (Агенција за безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“, Министарство 
надлежно за послове саобраћаја итд.); 
Јачање сарадње са приватним сектором и невладиним организацијама у циљу трансфера знања и примене најбоље праксе 
у области безбедности саобраћаја; 
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

1.2. 

Промовисање 
рада Савета за 

безбедност 
саобраћаја путем 

медија 
(телевизија, 

радио, интернет, 
друштвене 

мреже), 
извештавање са 

седница  

Број датих интервјуа 
у медијима, израђена 

интернет адреса 
Тела и промоција на 

друштвеним мрежама 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Медији на 
територији Лознице 

Медији 

 
Финансирање 
кроз видове 
друштвене 

одговорности 
медија у 
Лозници 

Опис: 

Ова активност обухвата укључивање штампаних и електронских медија у промовисању циљева дефинисаних 
Стратегијом, као и учешће чланова Савета за безбедност саобраћаја у стручним скуповима из области безбедности 
саобраћаја, емисијама и израду интернет презентације рада Савета на имплементацији Стратегије и промоција путем 
друштвених мрежа. 

1.3. 
 

Израда планова и 
програма 

активности 
усмерених на 
унапређење 
безбедности 
саобраћаја 

 

Број израђених и 
усвојених планова и 

програма.  

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Градоначелник 
Градско веће 

Градска скупштина, 
директори јавних 
установа, ауто-

школе, транспортне 
компаније и други 
заинтересовани 

субјекти 

Локална 
самоуправа  

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

- 

Опис: 
Израда планова и програма активности усмерених на унапређење безбедности саобраћаја која укључује све субјекте на 
територији града Лознице (Градоначелника, Градско веће, Градску скупштину, директоре јавних установа, ауто-школе, 
транспортне компаније и др.). У складу са Акционим планом дефинисати план и програм активности за сваку годину.  
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

1.4. 

Стварање 
партнерстава 
између субјеката 
од значаја за 
безбедност 
саобраћаја у 
Лозници и 
друштвено 
одговорних 
компанија 

 

Број остварених 
партнерстава 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Градоначелник, 
Градско веће, 

заинтересоване 
компаније 

 

Компаније 

Финансирано 
од стране 

заинтересова
них компанија 

Опис: 
Стварање партнерстава између субјеката од значаја за безбедност саобраћаја у Лозници и друштвено одговорних 
компанија, где би се промовисала безбедност саобраћаја и спроводиле кампање усмерене ка одређеним категоријама 
учесника у саобраћају. 

1.5. 
Израда Стратегије 
и Акционог плана 

 

Усвојени документи 
на Скупштини Града 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Сви заинтересовани 
субјекти 

безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

2.000.000,00 

Опис: 

 
Сагледати постојеће стање безбедности саобраћаја у последњој години Стратегије и израдити нову Стратегију за 
петогодишњи период. 
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

Циљ 2. Управљање безбедношћу саобраћаја на основу података  

2.1. 

Успостављање базе 
података од значаја 

за безбедност 
саобраћаја за 

локалну самоуправу 
- град Лозницу у 

складу са најбољом 
европском праксом 

 

База података 
успостављена, 

подаци унешени - 
апликација и 

извештаји доступни 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција, управљач 

пута на локалном 
нивоу 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

2.500.000,00 

Опис: 

Један од важних елемената за успешно функционисање система безбедности саобраћаја на локалу представља развој 
квалитетне базе података од значаја за безбедност саобраћаја. Она је основа за израду анализа и праћење стања 
безбедности саобраћаја, као и за дефинисање мера и активности који треба да допринесу смањењу негативних 
последица саобраћаја, односно броја и тежине саобраћајних незгода. 

2.2. 

Одржавање и 
надоградња базе 

података о 
обележјима 
безбедности 
саобраћаја  

 

Успостављене нових 
функционалности 

Ажурирани подаци у 
бази 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција, управљач 

пута на локалном 
нивоу 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

500.000,00 

Опис: 

База података од значаја за безбедност саобраћаја треба да функционише као независтан систем са сопственом 
програмском инфраструктуром која је серверски организована и смештена на  посебним локацијама. Одржавање 
подразумева софтверску подршку за потпуно функционалан рад базе, ангажовање хардверских компоненти, серверске 
услуге и сталну контролу исправности рада.  У оквиру одржавања потребно је контролисати постојеће податке и 
извршити периодичан унос нових података уз јасно дефинисане сетове података и техничке услове које подаци испуњавају. 
Надоградња базе података подразумева унапређење основног модела базе података у делу врсте и начина приказа 
података, уз могућност увођења додатних сетова података са којима располаже град Лозница. 
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

Циљ 3. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције и саобраћајне инспекције 

3.1. 

Циљана контрола 
саобраћаја на 

основу анализа 
обележја 

безбедности 
саобраћаја 
(примена 

софтверске 
апликације) 

 

Број извршених 
контрола саобраћаја 

на основу софтверске 
апликације 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 

управљач пута на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Финансирање и 
имплементациј
а уз подршку 

МУП-УСП, АБС 

Опис: 
Ова активност подразумева примену Студије "Идентификација обележја безбедности саобраћаја која ће се користити 
приликом циљане контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције", реализоване 2017. Године јер се од саобраћајне 
полиције се очекује да унапређује  рад у свим аспектима. 

Циљ 4. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и примена резултата истраживања 

4.1. 

Истраживање 
ставова учесника 

у саобраћају о 
опасностима и 

ризицима у 
саобраћају у граду 

Лозници 

 

Реализована анализа 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

Сви заинтересовани 
субјекти 

безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.500.000,00 

Опис: 

Агенција за безбедност саобраћаја реализује истраживање сатавова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају а за ПУ 
на територији Р. Србије. Услед великих специфичности структуре становнештва на поједимим подручијима у оквиру ПУ 
Шабац, потребно је посебно анализирати ове ставове за градску зону Лознице. Овим пројектом би се направила јасна 
разлика у ставовима о ризицима које имају становници града и становници околних места на територији ПУ Шабац. 
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

4.2. 

Истраживање 
индикатора 

перформанси 
безбедности 
саобраћаја 

 

Реализована анализа 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

МУП 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.800.000,00 

Опис: 
Континуираним праћењем вредности индикатора безбедности саобраћаја на локалном нивоу  би се направила јасна разлика 
у индикаторима понашања према локацијама (насеље/ван насеља) на територији Лознице и уочили би се проблеми који су 
конкретно везани за град Лозницу.  

4.3. 

Израда и 
реализација 

пројекта 
"Безбедне 

школске руте" за 
по две одабране 

ОШ годишње  

      

Реализован пројекат 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

Основне школе на 
територији града 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

4.000.000,00 

Опис: 

Општи циљ Пројекта је анализа стања безбедности деце у саобраћају на територији града Лознице и дефинисање 
одговарајућих рута за кретање деце, са предлогом мера за њихово унапређење. На основу резултата овог Пројекта биће 
омогућено препознавање различитих неправилности и проблема на рутама које се највише користе од стране деце.Циљ 
Пројекта треба да буде усмерен на дефинисање смерница и предлога конкретних мера за отклањање неправилности и 
проблема, као и предлоге за даље активности Савета за безбедност саобраћаја града Лознице ка унапређењу безбедности 
деце у саобраћају. 
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

4.4. 

Истраживање 
безбедности 

мотоциклиста са 
предлогом мера 

 

Реализован пројекат 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

МУП 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.300.000,00 

Опис: 
Мотоциклисти као рањива категорија учесника у саобраћају су угрожени у саобраћају, па је из тих разлога неопходно 

реализовати истраживање безбедности ове категорије учесника у саобраћају и дефинисати одговарајуће мере за 
унапређење постојећег стања.  

4.5. 

Истраживање 
безбедности 

пешака у 
саобраћају са 

предлогом мера 

 

Реализован пројекат 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

МУП 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.300.000,00 

Опис: 
Пешаци у Лозници спадају у једну од угроженијих категорија, па је из тих разлога неопходно детаљније сагледати 

околности и ставове због ојих долази до настанка саобраћајних незгода са учешћем пешака 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА  

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

4.6. 

Истраживање 
безбедности 
учесника у 
саобраћају 

старијих од 65 
година 

 

Реализован пројекат 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

МУП 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.300.000,00 

Опис: 
Лица старија од 65 година су у Лозници посебно угрожена, па је из тих разлога неопходно детаљније сагледати околности 
и ставове због ојих долази до настанка саобраћајних незгода. 

Укупна планирана средства за Стуб I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 16.560.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2022

2022

2023

2024

2024
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже 

1.1. 

Ажурирање 
катастра 

саобраћајне 
сигнализације 

 

Број километара 
пута за које је 

израђен катастар 

ЈП "Лозница 
развој"  

МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.500.000,00 

Опис: 
Успостављена и функционална база података о саобраћајној сигнализацији и опреми пута (катастар саобраћајне 
сигнализације) неопходно је буде ажурирана на годишњем нивоу, у погледу основних сетова података који се прикупљају. 
Додавање нових сетова података и функционалности апликативног решења такође припада овом пројекту. 

1.2. 

Припрема 
локалног 

управљача пута 
за успостављање 

система за 
спровођење 
ревизије и 
провере 

безбедности 
саобраћаја  

 

Спроведена 
припрема 

Управљача пута у 
виду 

реализованих 
обука 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

ЈП "Лозница 
развој", АБС, 
МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

400.000,00 

Опис: 

Законом о путевима у Републици Србији дефинисана је обавеза за управљача општинских путева и улица у погледу 
спровођења провере безбедности саобраћаја. Ревизија безбедности саобраћаја важан је алат у фази израде пројеката 
пута, и спроводи се у циљу дефинисања могућих неправилности који могу представљати проблем са аспекта безбедности 
саобраћаја.  Запослени у управљачу градских саобраћајица треба да се упознају са сарджјем закона као и са елементима и 
процесом који подразумевају ревизија и провера безбедности саобраћаја, како би покретали ове активности и испуњавали 
законске обавезе. 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2022

2023

2024

2025
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

1.3. 

Израда пројеката 
провере 

безбедности 
саобраћаја 

 

Број km пута за 
који су израђени 
пројекти провере 

безбедности 
саобраћаја 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

ЈП "Лозница 
развој", остали 
заинтересовани 

субјекти 
безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

4.400.000,00 

Опис: 
Ова активност представља обавезу управљача градских саобраћајница на основу члана 89. Закона о путевима. Пројекти 
се реализују након спровођења пројекта мапирања ризика, за улице/деонице са највећим ризиком. 

1.4. 

Израда пројеката 
ревизије 

безбедности 
саобраћаја 

     

Број km пута за 
који су израђени 
пројекти ревизије 

безбедности 
саобраћаја 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

ЈП "Лозница 
развој", остали 
заинтересовани 

субјекти 
безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

4.400.000,00 

Опис: 
Приликом изградње будућих деоница путева, као и реконструкције постојећих путева, потребно је реализовати пројекте 
ревизије безбедности саобраћаја, како исти не би садржали елементе који могу угрозити безбедност саобраћаја у  
Лозници. 

2020

2021

2022

2023

2025

2020

2021

2022

2023

2024
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

1.5. 

Идентификација 
опасних места 

("црних тачака") 
на путевима на 

територији града 
Лознице 

 

Реализован 
пројекат 

Управљач 
пута 

ЈП "Лозница 
развој", АБС, 
МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција  

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

2.500.000,00 

Опис: 

Алат "управљање опасним местима (црним тачкама)" спада у алате којима се за релативно кратко време, и уз релативно 
мала улагања могу постићи значајни резултати у погледу смањења броја настрадалих на путевима, када се посматра 
пут као фактор за настанак саобраћајних незгода. Покретање и примена алата „управљање црним тачкама“, са посебним 
фокусом на идентификацију црних тачака као део алата управљања, представља обавезу управљача пута препознату 
законским решењима и у Републици Србији (Закон о путевима). 

1.6. 

Израда пројеката 
санације 3 опаснa 

места ("црне 
тачке") 

 

Број израђених 
пројеката санације 

опасних места 
("црних тачака") 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Градска управа, 
ЈП "Лозница 
развој", АБС, 
МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција  

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

900.000,00 

Опис: 

На основу релизованог истраживања и идентификације опасних места потребно је израдити саобраћајно трехничке и 
грађевинске пројекте за унапређење - санацију опасних места црних тачака, прве три локације на листи најугроженијих. 
Ови пројекти треба да буду оверени од стране одговорних пројектаната и припремљени за имплементирање на локацији. 
 

2020
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2022

2023

2024

2025
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

1.7. 

Санација опасних 
места ("црних 

тачака") - 
реализација мера 

 

Број санираних 
опасних места 

("црних тачака") 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

ЈП "Лозница 
развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.500.000,00 

Опис: 
На основу идентификације и пројектних решења за санацију опасних места ("црних тачака") потребно је извршити 
имплементацију дефинисаних мера (грађевинских и саобраћајно - техничких).  

1.8. 

Мапирање ризика 
на мрежи 

саобраћајница у 
Лозници 

 

Реализован 
пројекат 

мапирања ризика, 
број km пута који 
су представљени 
на мапи ризика 

Управљач 
пута 

ЈП "Лозница 
развој"  

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.500.000,00 

Опис: 

Утврђивање величине ризика на путевима, односно, деоницама путева, обезбеђује поређење ризика на путевима, односно, 
деоницама путева, и лакше и поузданије доношење одлука о расподели средстава намењених за унапређење безбедности 
путне инфраструктуре. Примена алата мапирања ризика овде практично има велики значај, с обзиром да обезбеђује 
издвајање најбезбеднијих и најопаснијих деоница државних путева. Законом о путевима дефинисана је обавеза за управљача 
општинских путева и улица да најмање једном у пет година обезбеди пројекте Мапирања ризика, односно пројекте 
идентификације и рангирања опасних места (црних тачака) на путевима којима управљају. 

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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2021

2022

2023

2024
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

1.9. 

Израда три 
независне оцене 
доприноса пута 

саобраћајној 
незгоди 

 

Урађени 
извештаји 
комисије о 

доприносу пута 
саобраћајној 

незгоди за све 
саобраћајне 
незгоде са 
најтежим 

последицама 

Управљач 
пута 

АБС, МГСИ, 
ЈППС, 

Саобраћајна 
полиција 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

720.000,00 

Опис: 
Активност обухвата израду независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима, у складу са 
чланом 91. Закона о путевима.  

1.10. 

Израда 
саобраћајно 
техничких 
пројката за 

унапређење 
безбедности на 
деоницама на 

којима је 
извршена 
провера 

безбедности 
саобраћаја и 

реализација мера 

 

Број реализованих 
пројеката 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

5.000.000,00 

Опис: 
Ова активност подразумева израду саобраћајно техничких пројеката за унапређење безбедности саобраћаја на 
деоницама, за које је извршена провера безбедности саобраћаја. Обухваћена је и реализација мера, којима би се отклониле 
небезбедне карактеристике на деоницама путева обухваћених провером безбедности саобраћаја. 
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

1.11. 

Израда пројеката 
за постављање 

система за 
аутоматску 
детекцију 

прекршаја за 6 
локација и 

успостављање 
система 

 

Број реализованих 
пројеката 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

4.000.000,00 

Опис: 

Ова активност подразумева израду  техничких пројеката зауспостављање система за аутоматску детекцију прекршаја 
на три одабране локације. Наиме, повећањем субјективног ризика код учесника у саобраћају се значајно доприноси повећању 
нивоа безбедности саобраћаја. 

1.12. 

Израда Студије 
безбедности 

бициклистичких 
рута на 

територији 
Лознице са 

предлогом мера 
за унапређење 
безбедности на 
бициклистичким 

рутама.       

Реализован 
пројекат 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.500.000,00 

Опис: 

Ова активност подразумева израду Студије бициклистичких рута која ће дефинисати све бициклистичке руте, утврдити 
евентуалну потребу за новим рутама, као и техничке мере које је потребно применити у циљу унапређења безбедности 
на бициклистичким рутама.   
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

1.13. 

Припрема 
годишњег 

извештаја о 
спроведеним 

мерама у вези 
примене 

процедура 
унапређења 
безбедности 

пута;       

Достављен 
извештај Савету 
за безбедност 

саобраћаја 

Управљач 
пута 

Градска управа, 
Градско веће 

- - 

Опис: 

Управљач пута треба да достави извештај о спроведеним мерама у вези примене процедура унапређења безбедности 
пута Савету за безбедност саобраћаја, на почетку сваке године о активностима у претходној години.  

Циљ 2. Увођење интелигентних транспортних система 

2.1. 

Израда и 
имплементација 
пилот пројеката - 

савремених 
светлосних сигнала 

са најавом за 
пешаке и 

аутоматску промену 
сигналаза за возила 

у зависности од 
брзине 

 

Број локација на 
којима је 

постављен систем 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

3.000.000,00 

Опис: 

 
Предвиђено је извођење комплетног система за детекцију прекорачења брзине уз припрему неоходних саобраћајно техничких 
пројеката, а по потреби и грађевинских, на три одабране локације.  
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

Циљ 3. Унапређење саобраћајног система 

3.1. 

Реализација мера 
пројекта 

"Безбедне 
школске руте" за 

по две ОШ 
годишње 

 

Имплементиране 
мере 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Основне школе 
на територији 

града 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

5.000.000,00 

Опис: Активност обухвата имплементацију мера које су проистекле на основу спроведеног пројекта.   

3.2. 

Припрема 
предлога 

унапређења 
саобраћајне 

инфраструктуре 
за коју су 

надлежни Град и 
Република и 

слање предлога 

 

Израђена студија 
и број 

унапређених km 

Локални 
управљач 

пута 

АБС, 
Саобраћајна 

полиција, МГСИ, 
ЈППС, 

Железнице 
Србије, 

Инфраструктура 
железнице 

Србије, 
Удружење 
бициклиста 

- - 

Опис: 
Израдити предлоге пројеката који ће бити обухваћени предлози за унапређење инфраструктуре у надлежности Града и 
Републике, нпр. унапређење контроле и управљања прикључцима некатегорисаних путева на улице и државне путеве, 
смиривање моторног саобраћаја на местима укрштања са рањивим учесницима у саобраћају и сл.  
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

3.3. 

Контрола и 
покретање 

иницијатива за 
уклањање 
бесправно 
изграђених 

објеката у зони 
путне 

инфраструктуре 

       

Број решених 
иницијатива 

Градско 
веће, Савет 

за 
безбедност 
саобраћаја 

и град 
Лозница 

АБС, 
Саобраћајна 

полиција, МГСИ, 
ЈППС, 

Железнице 
Србије, 

Инфраструктура 
железнице 

Србије 

- - 

Опис: 
Извршити контролу постојања бесправно изграђених објеката у зони путне инфраструктуре и покренути иницијативу за 
уклањање.  

3.4. 

Израда плана 
активности 

унапређења 
инфраструктуре 

намењене 
кретању пешака 

уз државне 
путеве, односно 

на местима 
укрштања 
локалних и 

државних путева  

Израђени планови 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

и град 
Лозница 

Градоначелник, 
Градско веће,  
 ЈП "Лозница 

развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 

саобраћаја и 
град Лозница 

1.500.000,00 

Опис: 

Утврдити постојеће стање инфраструктуре намењене кретању пешака на местима укрштања локалних и државних 
путева и на основу њега дефинисати план активности унапређења инфраструктуре намењене кретању пешака и 
бициклиста уз државне путеве односно на местима укрштања рањивих учесника и државних путева и план реализације 
унапређења инфраструктуре намењене кретању пешака на осталом делу путне мреже; 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025



 

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

 

64 
 

СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

3.5. 

Примена мера за 
унапређење 

безбедности на 
бициклистичким 

рутама 

 

Израђена студија 
и број 

унапређених 
бициклистичких 

рута - km 

Локални 
управљач 

пута 

АБС, 
Саобраћајна 

полиција, МГСИ, 
ЈППС, 

Железнице 
Србије, 

Инфраструктура 
железнице 

Србије 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 

саобраћаја и 
град Лозница 

2.000.000,00 

Опис: 
Потребно је извршити анализу и праћење потреба бициклиста на територији града, на основу резултата дати 
одговарајуће предлоге и применити техничкие мере за унапређење безбедности на бициклистичким рутама. 

3.6. 

Израда пројекта 
анализе стања БС 
на путно пружним 

прелазима, са 
предлогом мера 

 

Урађен пројекат  
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

3.000.000,00 

Опис: 
Потребно је, применом мера безбедности саобраћаја (грађевинских и саобраћајно-техничких) унапредити стање 
безбедности саобраћаја у зонама 2 одабрана путно - пружна прелаза. 
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СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

3.7.  

Изградња 
пешачко - 

бициклистичке 
стазе  

 

Број km изграђене 
пешачко - 

бициклистичке 
стазе 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој" 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

25.000.000,00 

Опис: У складу сапројектно - техничком документацијом потребно је израдити пешачко - бициклистичку стазу 

Укупна планирана средства за Стуб II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 67.820.000,00 
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СТУБ III. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

Циљ 1. Унапређење система контроле техничке исправности возила и рада радионица за тахографе 

1.1. 

Стручно 
усавршавање 
контролора 
техничких 
прегледа 

 

Обучено 100% 
контролора 
техничких 
прегледа 

 Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

АБС, Технички 
прегледи на 

територији града 
Лознице, МУП - 

саобраћајна 
полиција 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

600.000,00 

Опис: 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је да контролори на техничким прегледима присуствују редовној 
обуци, једном годишње. Савет за безбедност саобраћаја у иницијалном периоду треба да подржи ове активности и поред 
ових омогући додатно унапређење квалитета рада ових лица, као носилаца безбедности возила. 

1.2. 

Унапређење 
знања техничара 
у радионицама за 

тахографе 

 

Обучено 100% 
техничара у 

радионицама за 
тахографе 

 Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

АБС, Технички 
прегледи на 
територији 

Града Лознице, 
МУП - 

саобраћајна 
полиција 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

600.000,00 

Опис: 

Стручно усавршавање контролора техничких прегледа подразумева обуку контролора у погледу новина у националним 
прописима којима је уређена област тахографа и граничника брзине, међународним прописима којима је уређена област 
тахографа и граничника брзине, уређајима и пословима радионице. 
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СТУБ III. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

Циљ 2. Повећање техничке исправности возила и спровођење едукације возача са аспекта безбедности возила 

2.1. 

Појачана 
контрола 

опремљености и 
рада техничких 

прегледа возила 

 

Спроведена 
контрола на 

100% техничких 
прегледа  

МУП 

Савет за 
безбедност 

саобраћаја, АБС, 
Технички 

прегледи на 
територији града 

Лознице 

МУП 

Активност се 
реализује у оквиру 

предвиђених 
буџетских средстава 

МУП 

Опис: Ова активност спроводи се у оквиру редовних активности МУП. 

2.2. 

Појачана 
контрола 

првредних 
субјеката који 

се баве 
продајом 
резервних 
делова за 
моторна 
возила 

 

 

Број 
контролисаних 

привредних 
субјеката 

МТТ 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја, АБС 

МТТ 

Активност се 
реализује у оквиру 

предвиђених 
буџетских средстава 

МТТ 

Опис: Ова активност спроводи се у оквиру редовних активности МТТ. 
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СТУБ III. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 
Оквирни буџет од 
наплаћених казни 

2.3. 

Покретање 
друштвених 
активности 

усмерених на 
безбедност 

возила - 
партнерство 

локалне 
самоуправе и 

привреде 

 

Број 
реализованих 

кампања 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Приватне 
компаније, 

Представници 
произвођача 

моторних возила 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Привредни субјекти 

Опис: 

Активност подразумева промовисање друштвене активности у систему безбедности саобраћаја од стране произвођача 
возила и опреме за возила, итд. Савет за безбедност саобраћаја би требало да, у сарадњи са друштвено одговорним 
компанијама, реализује кампање усмерене ка безбедности возила (едукације, технички прегледи возила, промотивни 
материјали итд.). 

2.4. 

Појачана 
ванредна 
контрола 
техничке 

исправности 
возила у 

саобраћају на 
путевима 

 

Извештај о 
реализованим 

контролама 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

МУП 

Активност се 
реализује у 

оквиру 
предвиђених 

буџетских 
средстава МУП 

- 

Опис: Активност се реализује у оквиру предвиђених буџетских средстава МУП 

Укупна планирана средства за Стуб III. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 1.200.000,00 
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СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

Циљ 1. Унапређење нивоа знања и оспособљености возача моторних возила 

1.1. 
Унапређење контроле 

квалитета рада 
аутошкола 

  

Број извршених 
надзора у 

аутошколама и број 
(назив) 

евидентираних 
неправилности у раду 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција 
(појачане 

активности) 

Активност се 
спроводи у 

оквиру 
редовних 

активности 
МУП 

Опис: 
Под овом активношћу подразумева се појачана контрола квалитета рада аутошкола у складу са Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима. 

1.2. 
Реализација додатне 
обуке и тренинга за 
возаче почетнике 

 

Број реализованих 
обука 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.200.000,00 

Опис: 
Додатна обука младих возача који поседују пробну возачку дозволу треба да обухвати елементе безбедне и дефанзивне 
вожње, од стране институција које су сертификоване у овој области.  
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СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

Циљ 2. Унапређење знања, ставова и понашања учесника у саобраћају 

2.1. 

Унапређење знања и 
ставова деце о 
безбедности у  

саобраћају 

 

Број деце која су 
прошла едукацију 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Основне 
школе на 

територији 
града 

Лознице, 
МУП и други 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.200.000,00 

Опис: 
Унапређење знања и ставова деце о безбедности саобраћаја се може вршити реализацијом обуке – предавања 
прилагођених узрасту деце, уз одговарајуће пратеће садржаје као што су брошуре, светлоодбојни прслуци, 
ретрорефлектујући стикери и сл.   

2.2. 

Изградња три полигона 
за безбедно учешће 

деце основношколског 
узраста у саобраћају 

 

Изграђен полигон 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

Предшколске 
установе и 

основне 
школе на 

територији 
града 

Лознице, 
МУП и други 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

510.000,00 

Опис: 
Саобраћајни полигон треба да послужи васптању и образовању деце о безбедном учешћу у саобраћају у виду 
интерактивних радионица одраслих са децом предшколског и школског узраста, а све у циљу развоја компетенција за 
безбедно учешће у саобраћају.   

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025
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СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

2.3. 

Унапређење знања, 
ставова и понашања 
старијих учесника у 

саобраћају (65+) 

 

Број лица старијих од 
65 година који су 
обухваћени овим 

активностима  

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој", МУП 

и други 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.200.000,00 

Опис: 
Реализовање радионица, трибина, кампања и других друштвених активности на тему безбедност старијих учесника у 
саобраћају.  

2.4. 

Унапређење знања, 
ставова и понашања 

возача трактора у 
саобраћају 

 

Број возача трактора 
који су обухваћени 
овим активностима 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој", МУП 

и други 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

600.000,00 

Опис: 

Успостављање континуираног система едукације о безбедности саобраћаја међу возачима трактора и њихово упознавање 
(предавањима, кампањама, едукативним материјалима и др.) са ризицима при вожњи неосветљених возила, изношењу 
блата на коловоз, управљањем неисправним возилом, вожњом под утицајем алкохола и сл. у великој мери ће допринети 
унапређењу безбедности саобраћаја најпре у руралној средини.  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

2.5. 
Унапређење знања, 
ставова и понашања 

бициклиста у саобраћају  

 

Број бициклиста који 
су обухваћени 
активностима 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој", МУП 

и други 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

600.000,00 

Опис: 
Изградња и промена свести, ставова, понашања, нивоа знања и вештина бициклиста у саобраћају се може реализовати 
кроз едукације у виду јавних трибина, кампање на интернету, телевизији и другим медијима. 

2.6. 

Унапређење знања, 
ставова и понашања 

мотоциклиста у 
саобраћају  

 

Број мотоциклиста 
који су обухваћени 

активностима 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

ЈП "Лозница 
развој", МУП 

и други 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

600.000,00 

Опис: 
Изградња и промена свести, ставова, понашања, нивоа знања и вештина мотоциклиста у саобраћају се може реализовати 
кроз едукације у виду јавних трибина, кампање на интернету, телевизији и другим медијима. 

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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2021

2022

2023

2024

2025
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СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

2.7. 

Унапређење свести 
возача о ризицима које 

носи прекорачење 
брзине за учешће у 

саобраћају 

 

Кампања 
реализована и 

измерен ефекат 
кампање 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Сви заинтер. 
субјекти 

безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.800.000,00 

Опис: 
Набавка кампање и свих пратећих елемената (брошура, промотивног материјала и сл.) који су усмерени на промовисање 
ризика од прекорачења брзине у саобраћају.  

2.8. 

Едукација васпитача у 
предшколским 
установама и 

наставника у основним 
школама 

 

Обука спроведена на 
100% планираног 
наставног особља 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Предшколске 
установе и 

основне 
школе на 

територији 
града 

Лознице, 
Агенција за 
безбедност 
саобраћаја, 

МПНТР 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

2.100.000,00 

Опис: 
Едукација наставног особља у основним школама и васпитача у предшколским установама на територији Града Лознице 
за безбедно учешће деце у саобраћају, у циљу допуне основног прграма који се спроводи од стране МПНТР. 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020
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2022

2023

2024

2025
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СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

2.9. 

Кампања усмерена на 
смањење вожње под 
дејством алкохола 
 

 

Кампања 
реализована и 

измерен ефекат 
кампање 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Сви заинтер. 
субјекти 

безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.800.000,00 

Опис: 
Набавка кампање која је усмерена на промовисање ризика од вожње под дејством алкохола. На пример, кампања може 
обухватити и израду промотивних спотова, реализацију јавних трибина, закуп активности на друштвеним мрежама 
организацију едукативних такмичења и сл. 

2.10. 

Камапања за подизање 
свести о ризицима које 

носи употреба мобилног 
телефона у саобраћају 

 

Кампања 
реализована и 

измерен ефекат 
кампање 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

МУП 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

1.800.000,00 

Опис: 
Кампања за подизање свести о ризицима које носи употреба мобилног телефона у саобраћају може се реализовати у виду 
савремене интернет кампање или традиционалне кампање.  

Укупна планирана средства за Стуб IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 13.410.000,00 
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СТУБ V. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

Циљ 1. Координација хитних служби на ЛМ СН и спречавање настанка секундарних саобраћајних незгода 

1.1. 

Стварање услова за 
унапређење 

координисаног 
деловања хитних 
служби на месту 

саобраћајне незгоде  

 

Број обученог 
особља и број 
одштампаних и 
дистрибуираних 

материјала 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Служба хитне 
медицинске 

помоћи, 
Саобраћајна 

полиција, 
Ватрогасна 

јединица, Медији  

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

750.000,00 

Опис: Под овом активношћу подразумева се обука запослених и припрема материјала (упутстава, приручника) за унапређење 
координисаног деловања хитних служби на месту саобраћајне незгоде (СХМП, Саоб. Полиција, Ватрогасна јединица). 

Циљ 2. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на лице места саобраћајне незгоде 

2.1. 

Обука возача возила 
хитних служби за 

поступање у складу 
са процедурама које 
ће прописати држава 

 

100% планираних 
обучених возача 

Служба хитне 
медицинске 

помоћи, 
Саобраћајна 

полиција, 
Ватрогасна 

јединица 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја,  

Градска управа 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

750.000,00 

Опис: 
Обука возача возила хитних служби (хитна помоћ, полиција, ватрогасно - спасилачке јединице) у погледу координисаног 
деловања након саобраћајне незгоде. 
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СТУБ V. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

Р. бр.  Активност 
Период за 

реализацију 
активности  

Индикатор 
успешности 

Носилац 
активности 

Сарадња 
Извор 

финансирања 

Оквирни 
буџет од 

наплаћених 
казни 

2.2. 

Реализација вежбе 
заједничког 

деловања хитних 
служби на месту 

саобраћајне незгоде 

 

Реализована вежба 

Служба хитне 
медицинске 

помоћи, 
Саобраћајна 

полиција, 
Ватрогасна 

јединица 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја,  

Градска управа 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

900.000,00 

Опис: 
Показна вежба припадника хитних служби (хитна помоћ, полиција, ватрогасно - спасилачке јединице) у погледу координисаног 
деловања након саобраћајне незгоде. 

Циљ 3. Примена савремених средстава у циљу смањења тежине последица  

3.1. 

Набавка развалног 
алата за техничке 
интервенције на 
месту незгоде 

 

Набављен алат 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 

Градска управа 

Локална 
самоуправа - 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

2.000.000,00 

Опис: 
Набавка развалног алата за техничке интервенције на месту незгоде може допринети брзој интервенцији након саобраћајне 
незгоде и утицати да се смањи тежина последица насталих саобраћајних незгода. 

Укупна планирана средства за Стуб 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 4.400.000,00 
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  AКТИВНОСТ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1. Имплементација стратегије и акционог плана… 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

1.5. Израда стратегије и акционог плана           2.000.000 

2.1. Успостављање базе података од значаја за БС…   2.500.000         

2.2. Одржавање и надоградња базе података од значаја за БС…     125.000 125.000 125.000 125.000 

4.1. Истраживање ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима…     750.000   750.000   

4.2. Истраживање индикатора перформанси безбедности саобраћаја 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

4.3. Израда и реализација пројеката "Безбедне школске руте" за по две ОШ   800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

4.4. Истраживање безбедности мотоциклиста са предлогом мера     1.300.000       

4.5. Истраживање безбедности пешака у саобраћају са предлогом мера   1.300.000         

4.6. Истраживање безбедности учесника у саобраћају старијих од 65 година     1.300.000       

   

1.1. Ажурирање кастастра саобраћајне сигнализације   300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

1.2. Припрема локалног управљача пута за успостављање ревизија и провера БС 400.000           

1.3. Израда пројеката провере БС   2.200.000 2.200.000       

1.4. Израда пројеката ревизије БС   2.200.000   2.200.000     

1.5. Идентификација опасних места "црних тачака"     2.500.000       

1.6. Израда пројекта санације за по једно опасно место ("црну тачку")     300.000 300.000 300.000   

1.7. Реализација мера у погледу санације опасног места ("црне тачке")       500.000 500.000 500.000 

1.8. Мапирање ризика на мрежи саобраћајница 750.000 750.000         

1.9. Израда три независне оцене доприноса пута саобраћајној незгоди...  120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

1.10. Израда пројеката и реализација мера унапређења БС на провераваним деоницама       5.000.000     

1.11. Израда пројеката и успост. система за аутоматску детекцију прекршаја на 6 локација 4.000.000           

1.12. Израда студије безбедности бициклистичких рута са предлогом мера унапређења       1.500.000     

2.1. Израда и имплементација пројеката савремених светлосних сигнала на 3 локације...        3.000.000     

3.1. Реализација мера пројекта "Безбедне школске руте" за по две ОШ   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

3.4. Израда плана активности унапређења инфраструктуре намењене пешацима…     1.500.000       

3.5. Примена мера унапређења из студије безбедности бициклистичких рута         2.000.000   

3.6. Израда пројекта анализе стања БС на путно пружним прелазима, са предлогом мера   3.000.000         

3.7. Изградња пешачко-бициклистичке стазе         12.500.000 12.500.000 



 

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

 

78 
 

  AКТИВНОСТ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1. Стручно усавршавање контролора техничких прегледа     300.000   300.000   

1.2. Стручно усавршавање техничара у радионицама за тахографе   200.000   200.000   200.000 

   

1.2. Реализација додатне обуке и тренинга за возаче почетнике   240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

2.1. Унапређење знања и ставова деце о безбедности у саобраћају    240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

2.2. Изградња три полигона за вежбање деце ОШ безбедног учешћа у саобраћају    170.000   170.000   170.000 

2.3. Унапређење знања, ставова и понашања учесника у саобраћају старијих од 65 год. 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

2.4. Унапређење знања, ставова и понашања возача трактора у саобраћају 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

2.5. Унапређење знања, ставова и понашања бициклиста у саобраћају 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

2.6. Унапређење знања, ставова и понашања мотоциклиста у саобраћају   120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

2.7. Унапређење свести о ризицима прекорачења брзине - кампања   360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

2.8. Едукација васпитача и учитељау вези безбедности деце у саобраћају    420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

2.9. Унапређење свести о штетном дејству алкохола током вожње - кампања   360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

2.10. Унапређење свести о ризику употребе мобилног телефона током вожње - кампања   360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

   

1.1. Унапређење координисаног деловања хитних служби код настанка саоб.незгода     750.000       

2.1. Обука возача хитних служби у складу са прописаним процедурама     750.000       

2.2. Реализација вежбе заједничког деловања хитних служби на месту незгоде   180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

3.1. Набавка развалног алата за техничке интервенције на месту незгоде 2.000.000           

  

УКУПНО ПО ГОДИНАМА 8.030.000 17.580.000 17.035.000 18.255.000 21.735.000 20.755.000 
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УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА СТУБОВИМА 

СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 16.560.000,00 

СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 67.820.000,00 

СТУБ III. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 1.200.000,00 

СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 13.410.000,00 

СТУБ V. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 4.400.000,00 

УКУПНО ЗА СВЕ СТУБОВЕ БС 103.390.000,00 
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СТУБ I. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ 
БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА

СТУБ II. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ

СТУБ III. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА

СТУБ IV. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У 
САОБРАЋАЈУ

СТУБ V. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ 
НЕЗГОДЕ





 

         
 

Београд, 2019 
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