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РЕЗИМЕ 

Општина Бачки Петровац препознала је значај и 

могућности стратешког управљања безбедношћу 

саобраћаја и у вези са тим наручила израду студије чији је 

циљ припрема Стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима општине Бачки Петровац за период од 2019. до 

2024. године. Стратегија представља кровни стратешки 

документ јединице локалне самоуправе у области 

безбедности саобраћаја, који садржи најважније елементе 

постојећег стања безбедности саобраћаја на подручју 

општине Бачки Петровац, у коме су препознати најважнији 

проблеми у локалној самоуправи, дефинисана мисија, 

визија и циљеви које је потребно достићи у периоду на који 

се Стратегија односи. Поред мисије, визије и дефинисаних 

циљева, стратешко управљање безбедношћу саобраћаја 

предвиђа и планирање реализације одређених активности, 

у Акционом плану за наведени период, којима се достиже 

постигнути циљ, односно које имају за циљ подизање 

нивоа безбедности саобраћаја, као и подизање свести 

учесника у саобраћају о правилним ставовима о 

безбедности саобраћаја. Квалитетно управљање 

безбедношћу саобраћаја је дефинисање жељеног стања, 

смањење броја саобраћајних незгода и њихових 

последица, координација рада институција и активности 

које се спроводе, а све у циљу подизања нивоа 

безбедности саобраћаја. 
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ПРЕДГОВОР 
 

Чланом 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, 
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 
9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019) 
прописано је да Скупштине јединица територијалне аутономије, односно 
јединица локалне самоуправе, доносе стратегију и годишњи план безбедности 
саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом 
и Националним планом. 

 
Влада Републике Србије је, усвајањем националне Стратегије безбедности 

саобраћаја на путевима, почетком јула 2015. године, заузела одлучан став да је 
стање безбедности саобраћаја у држави потребно подићи на знатно виши ниво. 
Достизање националног циља није могуће без подизања нивоа безбедности 
саобраћаја на путевима локалних самоуправа. Потребно је да све или бар 
већина локалних самоуправа подигну ниво безбедности саобраћаја на својој 
територији. 

 
Предуслов за стратешко и системско управљање безбедности саобраћаја на 

националном нивоу је управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу, 
што је дефинисано и Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 
96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 
87/2018 и 23/2019). Закон предвиђа да јединица локалне самоуправе донесе 
стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом 
подручју, а у складу са националном Стратегијом безбедности саобраћаја на 
путевима. 

 

 
 
Тренд пораста броја погинулих и повређених у саобраћају може се 

променити добро организованим радом и спровођењем добро 
осмишљених и координираних мера. 

 

Саобраћајне "незгоде" нису "несреће", тј. страдање у саобраћају није 
случајно, већ је резултат системских грешака и нерада. 
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Овакав приступ потребно је прихватити и промовисати на свим нивоима 
управљања безбедности саобраћаја, на тај начин се даје значај усвајању 
система и стратешким управљањем безбедности саобраћаја. 

Према извештају Светске здравствене организације (WHO-World Healt 
Organization) у саобраћајним незгодама највише страдају млади и сиромашни.  

Најзначајнији негативни ефекти и последице саобраћаја су:  

- настрадали у саобраћајним незгодама (погинула лица, теже повређена и 
лакше повређена лица), 
- исцрпљивање природних ресурса,  
- загађивање околине отпадним материјалима и гасовима,  
- загађивање околине буком,  
- материјалне штете, губици и трошкови у вези са саобраћајним незгодама,  
- физичка неактивност, 
- стресови проузроковани учешћем у саобраћају, 
- социјално загађивање тј. загађивање међуљудских односа проузроковано 
учешћем у саобраћају, а посебно учешћем у саобраћајним незгодама 

 
 

Јачање улоге јединице локалне самоуправе у области безбедности 
саобраћаја има за циљ децентрализацију управљања безбедности саобраћаја 
и јачање институција, организација, појединаца и стабилан извор финансирања 
мера безбедности саобраћаја од наплаћених новчаних казни на територији 
локалне самоуправе.  

 
Поред циљева, мисија и визија, стратешко управљање безбедности 

саобраћаја предвиђа и планирање и акције које имају за циљ подизање нивоа 
безбедности саобраћаја као и подизање свести учесника у саобраћају о 
правилним ставовима о безбедности саобраћаја. Квалитетно управљање 
безбедношћу саобраћаја је дефинисање жељеног стања, смањење броја 
саобраћајних незгода и њихових последица, коoрдинација рада институција и 
активности које се спроводе, а све у циљу подизања нивоа безбедности 
саобраћаја. 

 

  



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

7 страна 

 

 

 

1. УВОД 

Сврха доношења Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине 
Бачки Петровац за период од 2019. до 2024. године јесте упознавање са 
стањем безбедности саобраћаја у којем се налазимо сада, стање 
инфраструктуре, упознавање са ставовима и понашањем учесника у 
саобраћају, приказ стања безбедности саобраћаја којем тежимо и смернице 
којима ћемо најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања 
безбедности саобраћаја на путевима у општини Бачки Петровац. 

Колико је безбедност саобраћаја битна тема, између осталог говори и 
чињеница да Уједињене нације и цео свет посвећују пажњу и регулишу услове 
и понашање у саобраћају. Саобраћај представља неизбежни предуслов 
размене добара. Другим речима, саобраћај није избор појединца и без 
саобраћаја се не може замислити савремено друштво. 

Доношењем Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки 
Петровац пре свега препознат је проблем безбедности саобраћаја на 
територији општине и намера да се тај проблем решава стручно, плански, 
организовано, квалитетно и дугорочно, па тек онда се може рећи да је то и 
Законска обавеза локалне самоуправе. 

Основна сврха управљања безбедношћу саобраћаја јесте смањење свих 
штетних последица саобраћаја, а пре свих саобраћајних незгода и настрадалих 
лица у саобраћајним незгодама. Одлука о доношењу Стратегије јесте пре свега 
друштвено-морална, хумана, законски подржана и политичка одлука носиоца 
власти општине. 

 

1.1. ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Општина Бачки Петровац је једна од општина у Републици Србији. 
Налази се у АП Војводина и спада у Јужнобачки округ. По подацима из 2004. 
године општина заузима површину од 158 km² (од чега на пољопривредну 
површину отпада 14192 ha, а на шумску 136 ha). 

Седиште општине је градско насеље Бачки Петровац. Општина Бачки 
Петровац се састоји од 4 насеља. По подацима из 2011. године у општини је 
живело 13.418 становника. Центар општине, односно насеље Бачки Петровац 
по последњем попису има 6.155 становника, док остала три насеља имају 
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готово равномеран распоред становништва: Гложан има 2.002, Кулпин 2.775 и 
Маглић 2.486 становника.  По подацима из 2004. природни прираштај је износио 
-5,8‰, a број запослених у општини износи 3.615 људи. У општини се налазе 4 
основне и 1 средња школа-гимназија. 

Општина Бачки Петровац припада подручјима са просечном густином 
насељености од 75-99 становника на 1км2. У центру општине живи према 
последњем попису 45,9% популације. Три насеља су у величинској категорији 
до 3.000 становника, а општински центар у величинској категорији 5.001-10.000 
становника.  

Табела 1. Кретање укупног броја становника  

Насеља 
Година пописа 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Б.Петровац 7452 7503 8104 7822 7729 7229 6727 6155 

Гложан 2776 2754 2839 2682 2569 2487 2283 2002 

Кулпин 3578 3728 3742 3312 3226 3207 2976 2775 

Маглић 8 1157 2180 2226 2571 2733 2695 2486 

Општина 13.418 15.142 16.865 16.042 16.095 15.656 14.681 13.418 

 

Анализа кретања укупног броја становника општине Бачки Петровац, за 
период 1948-2002. године указала је на тренд пораста укупног броја становника, 
по просечној годишњој стопи од 0,11%. Међутим, популациона величина има 
тренд перманентног пада броја становника, од пописа 1981. године. 
Посматрано по насељима овај тренд је исти, сем у Маглићу, али је и у овом 
насељу забележен пад укупног броја становника. По последњем попису из 
2011. године забележен је пад укупног броја становника општине за 9% у 
односу на период из 2002. године. 
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Слика 1. Кретање укупног броја становника од 1948-2011. године 

 
Анализа структуре становништва по старосним групама указује на 

неповољну старосну структуру становништва са високим индексом старења од 
1,0, који се посматрано по насељима креће од 0,9 (Кулпин, Маглић) до 1,1 у 
Гложану. Старије средовечно и старо становништво чини 54,7% укупне 
популације у општини Бачки Петровац. 

Посебно су анализиране и остале старосне структуре. Добна група од 0-
19 година старости чини 20% укупног становништва (у Маглићу 22,2%). 
Пунолетно становништво општине износи 82,1% укупне популације или 11.019 
становника. Просечна старост износи 42,3 године, док по насељеним местима 
она износи: за Бачки Петровац 42,5; Гложан 43,2; Кулпин 41,3 и Маглић 42,1 
година живота. 
 
Табела 2. Старосна и полна структура становништва општине Бачки Петровац за 

2011. годину 

2011. 
Старост 

∑ 
0-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 

Укупно 1270 671 741 741 1799 1759 1973 2256 2208 13418 

Мушки 663 356 382 402 950 918 1010 1123 837 6641 

Женски 607 315 359 339 849 841 963 1133 1371 6777 
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На слици 2 је приказан географски положај општине Бачки Петровац, а 
положај општине по координатном систему је: географска дужина: 45° 21' 38Н; 
географска ширина: 19° 35' 30 Е и надморска висина: 87м. 

 

Слика 2. Географски положај општине Бачки Петровац у Републици Србији 

Општина Бачки Петровац се налази на врло плодном земљишту између 
територија општина Нови Сад, Врбас и Бачка Паланка и општине Беочин у 
Срему, чију границу чини река Дунав. 

 

Слика 3: Географски положај општине Бачки Петровац 

Положај општине Бачки Петровац са саобраћајног аспекта је повољан. 
На простору општине најновијом Уредбом о категоризацији државних путева 
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(„Сл. гласник РС“, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015) имамо пружање државног 
пута l-б реда број 12, деоница Бачка Паланка-Нови Сад, који само пресеца 
јужни део општинског простора и основни саобраћајни капацитет овог простора 
државни пут II-a реда број 111 Оџаци-Бачки Петровац-Нови Сад. Јужним делом 
општине пролази регионална железничка пруга бр. 5 Нови Сад-Оџаци-Богојево. 
На простору општине Бачки Петровац пружа се пловни канал из система ДТД 
односно, државни водни путеви: Каравуково-Бачки Петровац (категорија I) и 
Савино Село-Нови Сад (категорија III), а као изузетно занимљива чињеница је и 
близина реке Дунав. Према томе на територији општине Бачки Петровац се 
одвија: друмски као најдоминантнији, железнички и водни саобраћај.  

Кроз општину Бачки Петровац поред мреже општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева, пролазе и већ споменута два државна пута и то: 

 Државни пут l-б реда број 12 - Суботица - Сомбор - Оџаци - Бачка 
Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна 
граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња). Кроз 
општину Бачки Петровац пролази деоница кроз територију МЗ 
Гложан у дужини од 3.900 метара и захвата деоницу од 144 км + 
600 м (граница са МЗ Челарево) до 148 км + 500 м (граница са МЗ 
Бегеч). Не пролази кроз насељено место. 

 Државни пут II-a реда број 111 - Оџаци - Ратково - Силбаш - Бачки 
Петровац - Руменка - Нови Сад. Укупна дужина која пролази кроз 
територију општине износи 14.250 метара и захвата деоницу од 24 
км + 200 м (граница са МЗ Силбаш), кроз насељено место Бачки 
Петровац, до 38 км + 450 м (граница са МЗ Руменка). Укупна 
дужина државног пута II-a реда број 111 ван насељеног места 
износи 10.840 метара.  

Државни пут II-a реда број 111 се у насељеном месту Бачки Петровац 
протеже стационажама  од 30 км + 208м и то у улицама 28. Октобра-
Првомајском-Коларовом-14. ВУСБ-Новосадском до 33 км + 618м. Укупна 
дужина износи 3 км + 410 м. 

Осим ова два путна правца постоје и општински путеви (укупне дужине 
од око 22 км)  у складу са Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима и 
улицама у насељеним местима општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 4/2007 и 18/2016) и то: 

 Општински пут број 1: Гложан-Бачки Петровац; 

 Општински пут број 2: Бачки Петровац-Кулпин; 
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 Општински пут број 3: (улица Маршала Тита  у насељеном месту 
Гложан) који спаја насеље Гложан са државним путем l-б реда број 
12; 

 Општински пут број 4: улице кроз насељено место Маглић (улица 
Иве Лоле Рибара - Нове Домазета - 29. Новембра - Братства и 
јединства) који спаја насеље са државним путем II-a реда број 111. 

Укупна дужина путне и уличне мреже, на подручју општине Бачки 
Петровац износи око 110,55 км. Државни пут l-б реда број 12 на овом подручју 
има укупну дужину од 3,90 км или 3,5% путне мреже. Државни пут II-a реда број 
111 има дужину од 14,25 км или 12,9% путне мреже. Општински путеви имају 
дужину од 21,8 км или око 20% путне мреже. Улице чине најзаступљенију 
категорију пута, укупне дужине 70,6 км или 63,9% путне мреже.   

Табела 3: дужина путне мреже на подручју општине Бачки Петровац 

Категорија пута Дужина (км) Учешће (%) 

Државни пут I б реда 3,90 3,5 

Државни пут II а реда 14,25 12,9 

Општински путеви 21,80 19,7 

Улице 70,60 63,9 

Укупно 110,55 100 
 

Укупна дужина путне мреже у насељеним местима износи око 86 км. 
Државни пут I б реда не пролази кроз насељена места, док државни пут II а 
реда пролази кроз Бачки Петровац дужином  од 3,41 км, што је 7,3% укупне 
дужине улица у том месту. То је важан податак с обзиром на чињеницу да се 
велики број саобраћајних незгода догоди баш на тој деоници пута док је 
изузетно велики број теретних возила, посебно тешких теретних возила и 
скупова возила која транзитирају кроз Бачки Петровац.   
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Слика 4. Деоница државног пута II-a реда број 111 у улици Коларовој, Бачки 
Петровац 

 

Слика 5. Правац пружања државног пута II-a реда број 111 (црвена боја), 
општинског пута број 1 (наранџаста боја) и општинског пута број 2 (жута боја) у 

Бачком Петровцу 
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Слика 6. Правац пружања државног пута II-a реда број 111 кроз насељено 
место Бачки Петровац 
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Општину Бачки Петровац сачињавају четири насеља, од којих је Бачки 

Петровац насеље градског карактера, док су остала сеоска насеља панонског 
типа: Кулпин, Гложан и Маглић. Положај насељених места у оквиру општине 
Бачки Петровац приказан је на слици 7. 

 

 
 

Слика 7. Географски положај насељених места унутар катастарске границе 
општине Бачки Петровац 

За квалитетнију анализу стања безбедности саобраћаја, односно израду 
стратегије потребно је имати увид у број регистрованих моторних возила и 



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

16 страна 

 

 

 

њихову структуру. Податак је добијен од Полицијске станице Бачки Петровац за 
2018. годину и представљен је у наредној табели:  
 

Табела 4.Укупан број регистрованих возила на подручју општине Бачки Петровац, 

2018. година 

Општина 
Бачки 

Петровац 
Врста возила 

2018. година 

Продужена 
регистрација 

Ново 
регистровани 

Одјављени Укупно % 

М
О

Т
О

Р
Н

А
 В

О
З

И
Л

А
 Аутобуси 8 0 0 8 0,2 

Пут. возило 3731 240 255 3716 84,8 

Тер. возило 387 22 22 387 8,8 

Мотоцикл 91 1 9 83 1,9 

Радне маш. 89 6 6 89 2,0 

Мопеди 61 2 6 57 1,3 

Трактори 67 13 39 41 0,9 

Биц. са мот. 4 0 4 0 / 

Тешки 4-цикл 3 0 0 3 0,1 

Укупно моторна возила    4384 100 

Прикључна за мотор. воз. 144 6 12 138  

Прикључна за тракторе 44 11 9 46  

 

 Укупан број регистрованих возила за 2018. годину износи 4.568. У 

структури моторних возила од укупног броја највеће учешће имају путничка 

возила  са 84,8%, теретна возила са 8,8%, потом следе радне машине са 2%, 

мотоцикли са 1,9%, мопеди са 1,3%, трактори са 0,9% док остала возила имају 

незнатно присутво. Регистрованих прикључних возила има 184, од тога за 

моторна возила 138 а за тракторе 46. 

 Један од показатеља мобилности становништва је степен моторизације 

који се изражава као број путничких возила на 1000 становника  или као број 

становника на једно путничко возило. 

 Степен моторизације за 2018. годину износио је 277 ПА/1000 становника, 
односно 3,6 становника/1 ПА. Степен моторизације за 2017. годину износио је 
такође 277 ПА/1000 становника, 2016. године: 274 ПА/1000 становника, 2015. 
године: 258 ПА/1000 становника, 2014. године 256, 2013: 253 и 2012: 247 
ПА/1000 становника, што значи да је приметно константно повећање.   
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Табела 5. Степен моторизације на подручју општине Бачки Петровац, 2018.година 

2018. година 

Број становника 
по попису за 2011. годину 

13.418 

Број регистрованих 
путничких возила 

3.716 

Путничких возила на 
1.000 становника 

277 

Становника на 
1 путничко возило 

3,6 

 

1.2. ПРАВНИ ОКВИРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Управљање безбедношћу саобраћаја не може се одржати без подршке 
институција и организација које могу да дају свој допринос подизању нивоа 
безбедности саобраћаја. Овакав приступ може да се примени и на локалну 
заједницу. У Републици Србији институције које могу да допринесу унапређењу 
безбедности саобраћаја су следеће: 

 Председник Републике Србије; 

 Влада Републике Србије; 

 Министарство надлежно за послове саобраћаја; 

 Министарство надлежно за послове образовања; 

 Министарство надлежно за послове здравља; 

 Министарство надлежно за унутрашње послове; 

 Агенција за безбедност саобраћаја (Тело за координацију 
безбедности саобраћаја на путевима); 

 Локално тело за координацију безбедности саобраћаја; 

 Орган надлежан за инспекцијске послове из области саобраћаја; 

 Управљач јавног пута; 

 Суд; 

 Јавни тужилац; 

 Средства јавног информисања; 

 Научна, образовна и васпитна установа; 

 Удружења из области безбедности саобраћаја. 

Институције које треба да пруже подршку приликом управљања 
безбедности саобраћаја на територији општине Бачки Петровац, су следеће: 
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 Скупштина општине Бачки Петровац;  
 Председник општине Бачки Петровац; 
 Савет за безбедност саобраћаја општине Бачки Петровац; 
 Општинска управа оптштине Бачки Петровац; 
 Управљач локалних путева;  
 Предузећа која врше одржавање саобраћајница; 
 Одељење за инспекцијске послове – саобраћајни инспектор; 
 Саобраћајна полиција – ПС Бачки Петровац; 
 Предшколска установа општине Бачки Петровац; 
 Основне школе на територији општине Бачки Петровац; 
 Средња школа у општини Бачки Петровац; 
 Ауто-школе које се (не) налазе у општини Бачки Петровац; 
 Технички прегледи који се налазе на територији општине Бачки 

Петровац; 
 Привредна друштва и предузетници који обављају превоз на територији 

општине Бачки Петровац. 

У Републици Србији разним правним актима дат је оквир безбедности 
саобраћаја, како Уставом, Законима тако и подзаконским актима. Велики помак 
у области безбедности саобраћаја десио се усвајањем Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима који је у примени од 11. децембра 2009. године. 
Најзначајнији акти којима је уређена област безбедности саобраћаја у 
Републици Србији су: 
 

 Устав Републике Србије; 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. 
закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 
23/2019); 

 Закон о путевима („Сл. гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018-др. закон); 

 Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, број 
68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018 и 31/2019); 

 Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, број 
68/2015 и 41/2018); 

 Кривични законик („Сл. гласник РС”, број 85/2005, 88/2005 – испр., 
107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 
94/2016); 

 Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-
одлука УС); 

 Закон о полицији („Сл. гласник РС”, број 6/2016, 24/2018 и 87/2018); 
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 Закон о комуналној полицији („Сл. гласник РС”, број 49/2019); 

 Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016 и 
95/2018-аутентично тумачење); 

 Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Сл. гласник РС”, број 
51/2009 и 78/2011); 

 Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, број 111/2009, 92/2011 
и 93/2012); 

 Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019); 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019). 

 
Такође треба узети у обзир и подзаконске акте који ближе дефинишу 

одређене области, а нарочито области из Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима и Закона о путевима. 

  
Влада Републике Србије је у мају 2008. године усвојила „Националну 

Стратегију одрживог развоја за период од 2008. до 2017. године“ („Службени 
гласник РС”, број 57/2008) којом је препозната неопходност унапређења 
саобраћајне инфраструктуре, проблем недостатка управљања саобраћајним 
системима, негативан утицај буке која потиче из саобраћаја и сл. Стратегијом је 
посебно истакнута лоша пракса безбедности саобраћаја која није омогућила 
одговарајуће прикупљање, обраду и доступност података као и непостојање 
Националног модела за процену трошкова саобраћајних незгода (на процену 
трошкова саобраћајних незгода примењен је модел Светске банке, који је 
проценио трошкове на 2,3% БДП-а).  

 
План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 

транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године, као наставак 
Стратегије развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године („Службени гласник 
РС”, број 4/2008) Влада Републике Србије усвојила је у 2015. години. Основни 
циљ Плана је просперитет економског и друштвеног развоја Србије и 
усклађеност са транспортном политиком Европске уније. План развоја 
железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у 
Републици Србији од 2015. до 2020. године оријентисан је ка одрживости 
транспортног система и стабилним институцијама. 

 
 

Стратешки оквир безбедности саобраћаја на националном нивоу, који је 
од највеће важности за доношење Стратегије безбедности саобраћаја на 
путевима општине Бачки Петровац за период 2019-2024. године, јесте 
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Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, за период 
2015-2020. године („Службени гласник РС”, број 64/2015). Важност националне 
Стратегије за јединице локалне самоуправе утврђена је Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима, због тога што јединице локалне самоуправе имају 
обавезу да усагласе своје локалне стратегије са националном и као такве да их 
усвоје.  

 
 

1.3. ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
 

Да би се подигао ниво безбедности саобраћаја, неопходна су и 
финансијска средства, па је неопходно обезбедити извор финансирања 
безбедности саобраћаја. Најважнија подршка за функционисање сигурног 
извора финансирања послова безбедности саобраћаја, на нивоу сваке локалне 
самоуправе, обезбеђена је Законом о безбедности саобраћаја на путевима из 
2009. године („Сл. гласник РС“ број 41/09). У поменутом Закону дефинисана је 
расподела новчаних средстава од наплаћених новчаних казни на територији 
локалне самоуправе на којој је прекршај и учињен. Висина прихода од 
наплаћених новчаних казни која остаје у локалној самоуправи (не иде у 
републички буџет) износи 30% од укупног износа средстава од наплаћених 
новчаних казни. Од овог износа 50% је намењено унапређењу безбедности 
путне инфраструктуре, а других 50% конкретним активностима за унапређење 
безбедности саобраћаја, односно за: 

 
1) рад Тела за координацију, 
2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 
3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, 
4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, 
5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и 
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја. 
 

Модел финансирања безбедности саобраћаја од наплаћених новчаних казни 
за саобраћајне прекршаје је директно омогућио да „небезбедност“ финансира 
„безбедност“, што је оцењено највишом оценом од стране најразвијенијих 
држава у области безбедности саобраћаја. Примена оваквог модела створила 
је друштвени амбијент за континуирано унапређење система безбедности 
саобраћаја, кроз све његове чиниоце, а да при томе не постоји одговорност 
политичке јавности за усмеравање финансијских средстава у безбедност 
саобраћаја на штету других виталних друштвених функција. 

 



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

21 страна 

 

 

 

Постоје и други извори финансирања  безбедности саобраћаја. Локална 
самоуправа може део локалног буџета, односно средстава прикупљених из 
других извора да усмери у унапређење или изградњу нове инфраструктуре, у 
циљу постизања вишег нивоа безбедности саобраћаја, као и друге пројекте и 
активности чије финансирање се не може обезбедити (или није довољно) само 
од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје. 

 
Поред финансирања пројеката из локалног буџета, општина може 

конкурисати у домаћим и републичким фондовима, као и у међународним 
фондовима (фондови Европске уније, фондови појединих европских држава и 
сл.), за заједничке међународне активности, иновације, научно-истраживачки 
рад, али и конкретне инфраструктурне пројекте за повећање безбедности 
саобраћаја. Очекује се да ће приступањем Европској унији Република Србија 
имати приступ структурним и кохезионим фондовима за развој саобраћајне 
инфраструктуре, па ће свакако локалним самоуправама, односно градовима 
бити на располагању још више финансијске помоћи за пројекте које сами 
кандидују. Тренутно, Република Србија има приступ ИПА фонду у оквиру ког 
постоје и програми прекограничне сарадње. 
 

Финансирање безбедности саобраћаја такође се може остварити 
донацијама и добровољним прилозима од стране одговорних привредника или 
физичких лица који су у могућности и желе да дају допринос унапређењу 
безбедности саобраћаја на територији локалне самоуправе. 

 
Финансирање унапређења безбедности саобраћаја представља инвестицију 

која је финансијски јасно исплатива, али је дугорочна, приказана кроз директне 
резултате у дугом временском периоду у будућности.  

 
Поред моралне обавезе и велике економске ефикасности, релативно дуг 

временски период за постизање директних резултата често одвраћа пажњу 
политичке јавности на друге секторе у којима је могуће постићи брзе и 
транспарентне резултате који ће бити презентовани као ефекти успешне 
политике.  
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2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и 

последице саобраћајних незгода) представља један од најчешће коришћених 
елемената за праћење стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју, 
планирање мера и активности и праћење ефеката примењених мера.  

 
Постојеће стање безбедности саобраћаја у општини Бачки Петровац 

биће представљено са два аспекта, према броју и последицама саобраћајних 
незгода, као и према страдалим учесницима у саобраћају. За различите врсте 
анализа разматраће се различити временски интервали и то дужи временски 
интервал у задње 22. године (1997-2018) као и краћи временски интервал од 
последње три године (2016-2018). У табели 6 представљен је број страдалих 
учесника у саобраћају од 1997. године до 2018. године. 
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Табела 6. Број страдалих учесника у саобраћају 
 

Година Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

1997 1 10 23 

1998 3 13 17 

1999 1 7 12 

2000 1 9 10 

2001 4 21 30 

2002 0 10 19 

2003 2 16 19 

2004 4 11 19 

2005 6 10 23 

2006 2 12 31 

2007 1 19 52 

2008 2 19 46 

2009 2 9 41 

2010 4 17 43 

2011 0 14 56 

2012 4 10 44 

2013 0 10 26 

2014 0 5 20 

2015 2 7 26 

2016 0 11 21 

2017 1 7 19 

2018 5 14 25 

 

 
Из табеле 6 се види да је у задњих 22. године на путевима општине 

Бачки Петровац смртно страдало 45 учесника у саобраћају. У посматраном 
периоду било је укупно 5 година без смртно страдалих учесника у саобраћају и 
то: 2002, 2011. 2013, 2014 и 2016. године, док је 2005. година била година када 
је највише учесника у саобраћају страдало на путевима општине Бачки 
Петровац. Забрињавајуће је да је 2018. година живот изгубило 5 учесника у 
саобраћају на путевима општине Бачки Петровац. 

 
 



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

24 страна 

 

 

 

Поред незгода које су за последицу имали смрт лица на путевима 
општине Бачки Петровац, догађале су се незгоде које су за последицу имале 
тешке телесне повреде и лаке телесне повреде учесника у саобраћају. Година 
када је било највише тешких телесних повреда на путевима општине Бачки 
Петровац је 2001. година, док је 2014. године било најмање тешких телесних 
повреда у саобраћају, то је уједно и година када није било смртно страдалих на 
путевима општине Бачки Петровац што је приказано на слици 8. 
 

 
 

Слика 8. Тешко и лако повређени на путевима општине Бачки Петровац 

 
Са слике се може уочити да је 2001. године дошло до наглог пораста 

броја повређених, како тешко повређених тако и лако повређених учесника у 
саобраћају на путевима општине Бачки Петровац. 
 
 Година када је било највише лако повређених је 2011. година, док је 2000. 
године било најмање лако телесних повреда у саобраћају. Са слике 8 такође се 
може видети да постоји тренд смањења лаких телесних повреда на путевима 
општине Бачки Петровац. 
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2.1. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПО 
МЕСЕЦИМА У ТОКУ ГОДИНЕ 

 
Приликом израде анализе постојећег стања безбедности саобраћаја 

неопходно је последице саобраћајних незгода посматрати из више аспеката. У 
табели 7 приказано је колико лица је у којим месецима страдало у саобраћају. 

 
Табела 7. број страдалих учесника у саобраћају по месецима за период 1997-2018 

 

Месец Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Јануар 1 20 58 

Фебруар 1 9 29 

Март 3 14 39 

Април 5 23 38 

Мај 4 19 33 

Јун 3 30 66 

Јул 2 32 69 

Август 1 24 73 

Септембар 3 22 66 

Октобар 10 30 76 

Новембар 9 17 29 

Децембар 3 21 46 

 
Месеци када је било по један погинули су јануар и то се догодило 1999. 

године, фебруар и та незгода у којој је учесник у саобраћају изгубио живот се 
догодила 2001. године и април 2004. године. Месеци када је највише лица 
страдало на путевима општине Бачки Петровац су октобар и новембар, укупно 
19 лица што је 42% од укупно погинулих. На основу ових података може се 
сматрати да су то најгори период у току године када се посматра безбедност 
саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац. 

 
Када се посматрају месеци појединачно по годинама, најгори месец је 

октобар 2005. године када је од укупно 6 погинулих њих 5 погинуло у октобру те 
године. Може се поменути као изразито лош месец и новембар 2018. године 
када је у том месецу живот изгубило 5 учесника у саобраћају на путевима 
Бачког Петровца. 
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Графички приказ тешко и лако повређених учесника у саобраћајним 
незгодама приказан је на слици 9. 

 

 
Слика 9. Тешко и лако повређени на путевима општине Бачки Петровац по 

месецима у току године 
 

Са слике 9 се види да је највише лако повређених на путевима општине 
Бачки Петровац у периоду године од месеца јуна до октобра. Јун и јул су 
месеци када је било највише тешко повређених на путевима општине Бачки 
Петровац и то за та два месеца 62, док је у фебруару било најмање тешких 
телесних повреда посматрајући период од 1997. до 2018. године. 

 
 

 Како би добили прецизнију анализу биће сагледана два временска 
периода, временски период од 22. године који је представљен, али исто тако и 
временски период у задње три године (2016.-2018). Расподела страдалих у 
саобраћају по месецима у последње три године приказана је у табели 8. 
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Табела 8. Број страдалих учесника у саобраћају по месецима за период 2016-2018 
 

Месец Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Јануар 0 5 9 

Фебруар 0 1 5 

Март 1 5 12 

Април 0 3 2 

Мај 0 4 5 

Јун 0 4 6 

Јул 0 5 5 

Август 0 2 1 

Септембар 0 2 3 

Октобар 0 0 7 

Новембар 4 3 1 

Децембар 1 1 11 

 
Из табеле 8 се види да је у последње три године месец новембар био 

месец када је од укупног броја погинулих на путевима општине Бачки Петровац 
60% учесника у саобраћај изгубило живот, такође је било смртно страдалих и у 
марту и децембру. Месец октобар је најбезбеднији, у том месецу није било ни 
смртно страдалих ни тешких телесних повреда. 
 

 

2.2. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПОСМАТРАНО У 
ДАНИМА У ТОКУ НЕДЕЉЕ 

 

 

Када се посматра безбедност саобраћаја по данима у току недеље 
највише смртно страдалих у последње 22. године је било данима викенда, 
односно петком и суботом што се види из табеле 9. 
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Табела 9. Број страдалих учесника у саобраћају по данима за период 1997-2018 

 

Дан Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Понедељак 7 29 73 

Уторак 5 28 54 

Среда 0 30 81 

Четвртак 10 43 92 

Петак 7 37 81 

Субота 12 48 114 

Недеља 4 46 127 

 
Од укупно свих смртно страдалих највише је страдало суботом 26% од 

укупног броја, док средом нико није изгубио живот у саобраћајним незгодама на 
путевима општине Бачки Петровац у протекле 22. године. 

Издваја се 2005. година, те године је у саобраћају живот изгубило укупно 
6 учесника, а те године је њих петоро погинуло суботом у саобраћају. 

 
Графички приказ тешко и лако повређених учесника у саобраћајним 

незгодама приказан је на слици 10. 
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Слика 10. Тешко и лако повређени на путевима општине Бачки Петровац по 

месецима у току године 

 
Највише тешко повређених је било такође суботом као и највише 

погинулих, док је навише лако повређених било недељом. У табели 10 
приказане су последице саобраћајних незгода у последње три године. 

 
Табела 10. Број страдалих учесника у саобраћају по данима за период 2016-2018 

Дан Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Понедељак 2 7 7 

Уторак 0 4 11 

Среда 0 4 12 

Четвртак 2 5 6 

Петак 1 6 13 

Субота 0 5 8 

Недеља 1 1 8 

 
Када се посматра и период од последње три године, субота је један од 

безбеднијих дана, анализом овог временског периода издвајају се четвртак и 
понедељак у та два дана смртно је страдало 60% жртава саобраћајних незгода 
од укупног броја. 
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2.3. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПО 
ЧАСОВИМА У ТОКУ ДАНА 

 
Ради квалитетне анализе безбедности саобраћаја неопходно је и 

сагледати у ком добу дана су учесници у саобраћају страдали. У табели 11 
приказано је страдање учесника у саобраћају по часовима у добу дана, за 
последње 22. године на путевима општине Бачки Петровац. 

 
Табела 11. Број страдалих учесника у саобраћају по часовима за период 1997-2018 

 

Час Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке телесне 
повреде 

0-1 0 4 18 

1-2 6 9 16 

2-3 4 12 26 

3-4 2 10 28 

4-5 1 2 11 

5-6 2 4 5 

6-7 4 9 16 

7-8 1 7 16 

8-9 1 5 8 

9-10 3 7 9 

10-11 1 10 26 

11-12 0 6 15 

12-13 0 6 13 

13-14 0 6 18 

14-15 2 9 26 

15-16 1 10 23 

16-17 2 8 38 

17-18 2 10 13 

18-19 4 11 22 

19-20 1 6 21 

20-21 1 11 20 

21-22 0 6 19 

22-23 4 5 19 

23-24 3 11 16 
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У временском периоду од поноћи до 6 часова ујутро на путевима се 
налази око 10% возила гледајући укупан број возила у току дана, тада када има 
најмање возила на путевима општине Бачки Петровац од укупног броја смртно 
страдалих на путевима је страдало 30%. У том периоду дана се такође налазе 
часови када има и највише смртно страдалих учесника у саобраћају и највише 
тешко повређених учесника у саобраћају, што се све види из табеле 11. 

 
У часу када је највише људи на путевима општине Бачки Петровац  

изгубило живот од укупно 6 изгубљених живота у временском периоду од 1 до 2 
часа, 5 лица је изгубило живот на путевима у том временском интервалу 2005. 
године. 

 
Времески период од 11 до 14 часова је најбезбеднији део дана на 

путевима општине Бачки Петровац, из разлога што тада нико није изгубио 
живот у саобраћају. Поред поменутог временског интервала, такође у 
временском периоду од 21 до 22 и од 0 до 1 час нико није смртно страдао.  

 
 На слици 11 приказан је графички приказ тешко и лако повређених лица 

гледано по часовима у току дана. 
 

 
Слика 11. Тешко и лако повређени на путевима општине Бачки Петровац по 

часовима у току године 
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Са слике 11 може се уочити значајано повећање лица са тешким 
телесним повредама у послеподневним и ноћним часовима. Такође је исто 
стање и са лицима која су задобиле лаке телесне повреде у саобраћају. 
 

У табели 12 је приказано колико је лица страдало у којим периодима 
дана, у протекле три године. 

 
Табела 12. Број страдалих учесника у саобраћају по часовима за период 2016-2018 

 

Час Погинуло 
Тешке телесне 

повреде 
Лаке телесне 

повреде 

0-1 0 0 0 

1-2 0 0 0 

2-3 2 0 1 

3-4 0 4 3 

4-5 0 2 0 

5-6 1 3 1 

6-7 1 0 6 

7-8 0 1 5 

8-9 0 1 1 

9-10 0 2 7 

10-11 0 3 1 

11-12 0 2 5 

12-13 0 1 7 

13-14 0 2 8 

14-15 2 5 5 

15-16 0 1 3 

16-17 0 1 2 

17-18 0 2 0 

18-19 0 2 2 

19-20 0 0 5 

20-21 0 0 1 

21-22 0 0 0 

22-23 0 0 0 

23-24 0 0 1 
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Из табеле 12 се види да је у последње три године од 24 часа 
најбезбеднији део дана за учеснике у саобраћају на путевима општине Бачки 
Петровац период од 19 часова до 2 часа, у тих 7 часова у последње три године 
су само два лица претрпеле лаке телесне повреде. Док је најнебезбеднији час 
био од 14 до 15 часова када су два лица изгубила живот, а њих 5 било тешко 
повређено у саобраћају. 

 

2.4. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПРЕМА 
СТАРОСНОЈ ДОБИ 

 
Неке старосне групе учесника у саобраћају су препознате као рањиви 

учесници у саобраћају због смањених психофизичких способности, као нпр. 
деца, стара лица, лица са ивалидитетом... Због наведеног морају се 
анализирати и старосне групе страдалих лица у саобраћајним незгодама на 
територији општине Бачки Петровац. У табели 13 приказане су старосне групе 
жртава саобраћајних незгода у последње 22. године. 

 
Табела 13. Број страдалих учесника у саобраћају по старосном добу за период 1997-

2018 
 

Старосна доб 
учесника 

Погинули 
Тешке телесне 

повреде 
Лаке телесне 

повреде 

0-3 0 0 9 

4-12 1 6 36 

13-20 7 44 121 

21-30 11 56 150 

31-40 5 27 99 

41-50 6 35 76 

51-65 10 54 86 

Старији од 65 7 39 47 
 
 
 

Из табеле 13 се види да су млади учесници у саобраћају најугроженији на 
путевима општине Бачки Петровац. Ако би се посматрала старосна доб 
учесника у саобраћју од 17 до 30 година (млади учесници у саобраћају) 
ситација је алармантнија, посматрано изоловано ту старосну доб, што је 
приказано у табели 14. 
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Табела 14. Број страдалих учесника у саобраћају за период 1997-2018 
 

Старосна доб 
учесника 

 Погинули 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке телесне 
повреде 

 
 

17-30 
 

Број лица 17 92 247 

Процентуално 
на путевима 

општине Бачки 
Петровац 

 
38% 

 
35% 

 
40% 

 
 

Више од трећине страдалих учесника у саобраћају су млади учесници у 
саобраћају, што је заиста алармантно. Када се говори о младим учесницима у 
саобраћају, предрасуда је да су ови највише у саобраћају угрожени викендом и 
у ноћним часовима. У табели 15 је приказано страдање младих учесника у 
саобраћају данима викенда (петак и субота) и у ноћним часовима од 22 до 6 
часова. 

 
Табела 15. Број страдалих учесника у саобраћају за период 1997-2018 

 

Старосна доб учесника Погинули 
Тешке телесне 

повреде 
Лаке телесне 

повреде 

17-30 17 92 247 

Субота и недеља 
9 41 95 

53% 45% 38% 

22-6 часова 
15 56 130 

88% 61% 53% 

 
Дефинитивно без дилеме се може констатовати да су на путевима 

општине Бачки Петровац млади учесници у саобраћају најугроженија категорија 
учесника у саобраћају, а да су посебно угрожени данима викенда и у ноћним 
часовима. 

 
На слици 12 приказан је укупни број настрадалих учесника у саобраћају 

према старосним групама. 
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Слика 12. Број страдалих учесника у саобраћају по старосном добу за период 1997-
2018 

 
Са слике 12 такође се може уочити да су у протекле 22. године највише 

страдали млади учесници у саобраћају. Млади учесници у саобраћају су 
специфични из разлога што немају довољно саобраћајног искуства и што су 
жељни за доказивањем у саобраћају пред својим вршњацима. У табели 16 
приказано је страдање учесника у саобраћају према старосној доби у последње 
три године на путевима општине Бачки Петровац. 
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Табела 16. Број страдалих учесника у саобраћају по старосном добу учесника за 
период 2016-2018 

 

Старосна доб 
учесника 

Погинули 
Тешке телесне 

повреде 
Лаке телесне 

повреде 

0-3 0 0 1 

4-12 0 0 2 

13-20 0 4 5 

21-30 3 5 9 

31-40 0 3 16 

41-50 2 5 12 

51-65 1 8 13 

Старији од 65 0 7 7 

 

Када се посматра временски период у последње три године 50% 
погинулих су старосне доби између 21-30 година старости, док је највише тешко 
повређених старосне доби између 54 и 65 година живота. На слици 13 приказан 
је број страдалих учесника у саобраћајним незгодама на путевима општине 
Бачки Петровац у последње три године. 

 

 
Слика 13. Број страдалих учесника у саобраћају по старосном добу за период 2016-

2018 
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Са слике 13 се види да су деца знатно мање угрожена од других учесника 
у саобраћају, у последње три године у саобраћајним незгодама су два детета 
претрпела лаке телесне повреде, а није било тешких телесних повреда код 
деце, као ни погинуле деце што је у складу са националном стратегијом. 

 
Такође, се са слике види да у последње три године млади нису 

најугроженији, него лица из старосне доби између 51 и 65 година живота, али 
генерално од 21 до 65 година може се рећи да су сви учесници у саобраћају 
скоро подједнако били угрожени на путевима општине Бачки Петровац у 
последње три године. 
 

 

2.5. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПРЕМА 
СВОЈСТВУ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ 

 

Када се разматра безбедност саобраћаја према својству учесника у 
саобраћају, разматрају се возачи, путници и пешаци. Када се наводе возачи 
подразумева се да су то возачи свих возила (нпр. путничких возила, теретних 
возила, аутобуса, мопеда, бицикала...). У табели 17 приказано је колико је лица 
страдало у саобраћају у последње 22. године на путевима општине Бачки 
Петровац. 

 
Табела 17. Број страдалих учесника у саобраћају по својству учесника за период 

1997-2018 

 

Својство 
учесника 

Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Возач 24 157 366 

Пешак 2 26 40 

Путник 17 78 211 

Непознато 2 0 0 

 
Возача је највише настрадало на путевима општине Бачки Петровац, а на 

слици 14. приказан је процентуални удео страдалих учесника у саобраћају за 
протекле 22. године. 

 



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

38 страна 

 

 

 

 
Слика 14. Страдали учесници у саобраћају за период 1997-2018 

 
Са слике 14 се види да су у последње 22. године возачи и путници били 

много угроженији од пешака. Пешаци важе за рањиву групу учесника у 
саобраћају из разлога што немају неки вид физичке заштите попут возача и 
путника који се налазе у возилу, посебно угрожени пешаци су мала деца и 
стара лица због смањених психофизичких способности. 

 
 
Када се посматра период у последње три године проценат страдалих 

учесника у саобраћају је приближан као када се анализира дужи временски 
период од 22. године, што се види са слике 15: 
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Слика 15. Страдали учесници у саобраћају за период 2016-2018 

 

 

2.6. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПО 
КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА 

 
Када се посматра безбедност саобраћаја на путевима по категорији 

возила, очекује се да су најугроженији учесници у саобраћају који се налазе у 
путничким возилима из разлога што путничких возила има највише на путевима. 
У табели 18 приказано је колико је лица страдало по категоријама возила на 
путевима општине Бачки Петровац у последњих 22. године. 
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Табела 18. Број страдалих учесника у саобраћају по категорији возила за период 

1997-2018 

Категорија возила Погинули 
Тешко 

повређени 
Лако повређено 

Аутобус 0 2 2 

Бицикл 6 59 98 

Мопед 4 32 51 

Мотоцикл 1 12 19 

Мотокултиватор 0 1 0 

Путничко возило 31 137 408 

Теретно возило 2 11 33 

Трактор 0 6 9 

Запрежно возило 0 1 2 

Вучно возило 1 0 0 

 
 
Из тебеле 18 се уочава да је највише лица страдало у путничким 

возилима, односно највише је било и погинулих и лако и тешко повређених у 
путничким возилима. Затим су после путничких аутомобила највише угрожени и 
возачи и путници на двоточкашима, који важе за рањиве учеснике у саобраћају 
kako на путевима општине Бачки Петровац, тако и на осталим путевима из 
разлога непостојања спољне заштите за ова возила, због чега се дешавају и 
тешке последице и при малим сударним брзинама. 

 
На слици 16 може се видети и колико су возачи и путници у путничким 

возилима заправо угрожени наспрам лица која користе друга превозна 
средства, односно процентуална угроженост према категорији возила. 

 



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

41 страна 

 

 

 

 
 
Слика 16. Страдали учесници у саобраћају према категорији возила за период 

1997-2018 
 
 

Ради квалитетније анализе постојећег стања потребно је урадити и 
анализу безбедности саобраћаја за последње три године за страдала лица 
према категорији возила што је приказано у табели 19. 

 
Табела 19. Број страдалих учесника у саобраћају по категорији возила за период 
2016-2018 

 

Категорија возила Погинули 
Тешко 

повређени 
Лако 

повређено 

Бицикл 0 9 8 

Мотоцикл 0 3 0 

Мотокултиватор 0 1 0 

Путничко возило 6 19 48 

Теретно возило 0 0 7 

Трактор 0 0 1 

Запрежно возило 0 0 1 

 

Када се посматра период у последње три године сва лица која су у том 
временском периоду изгубила живот у саобраћају на путевима општине Бачки 
Петровац су из путничких возила. 

62% 

5% 2% 

18% 

9% 
3% 

Путничкп впзилп Теретнп впзилп Трактпр Бицикл Мппед Мптпцикл 
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На слици 17 приказан је процентуални удео страдалих учесника у 
саобраћају према категорији возила за последње три године у општини Бачки 
Петровац. 

 

 
 
Слика 17. Страдали учесници у саобраћају према категорији возила за период 

2016-2018 
 

Оно што се примећује са слике 17, је да је још у краћем временском 
интервалу још израженије страдање учесника у саобраћајау путничких возила у 
односу на сва друга возила. 

 

2.7. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У НАСЕЉУ И 
ВАН НАСЕЉА 

 
Последице саобраћајних незгода су директно сразмерне сударној брзини 

односно брзини кретања. Ван насеља важе већа ограничења брзине и возила 
се крећу већим брзинама у односу на брзине у насељу, из наведеног може се 
претпоставити да саобраћајне незгоде које се дешавају ван насеља имају већу 
вероватноћу са тежим последицама, док се у насељу може очекивати већи број 
саобраћајних незгода због великог броја конфликтних тачака, односно 
укрштања путања. Страдала лица у насељу и ван насеља приказани су у 
табели 20. 

 
 

71% 

1% 
1% 

3% 
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Табела 20. Број страдалих учесника у саобраћају по месту настанка незгоде 
за период 1997-2018 

 

Насеље Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Насеље 12 145 332 

Ван 
Насеља 

33 116 290 

 
У табели 20 се види да су учесници у саобраћају били значајно више 

угрожени у насељима општине Бачки Петровац када се посматрају повређена 
лица, док је на путевима ван насеља доста више лица смртно страдало него у 
насељу. На слици 18 приказан је процентуални удео страдалих лица у 
саобраћајним незгодама на основу места дешавања саобраћајне незгоде. 

 

 
 Слика 18. Страдали учесници у саобраћају према месту настанка незгоде за 

период 1997-2018 

 
Када се посматрају страдали учесници у саобраћају у последње 22. 

године на путевима општине Бачки Петровац, нешто више је страдало у 
насељу, али гледајући последице саобраћајних незгода, последице су биле 
теже ван насеља.  
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47% 
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Када се анализира период у последње три године резултати анализе су 
значајно другачији што се може видети из табеле 21. 
 

 

Табела 21. Број страдалих учесника у саобраћају по месту настанка незгоде 
за период 2016-2018 

 

Насеље Погинуло 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке телесне 
повреде 

Насеље 2 21 34 

Ван 
Насеља 

4 11 31 

 
Из табеле 21 може се уочити да је у последње три године више учесника 

у саобраћају смртно страдало ван насеља него у насељу. Када се упореде 
временски период од последње 3 године и последње 22. године што се тиче 
места страдања учесника у саобраћају, резултати су слични. Анализирано оба 
временска периода ван насеља је било више смртно страдалих, док је у 
насељу било више повређених. 

 

 
 

Слика 19. Страдали учесници у саобраћају према месту настанка незгоде за 
период 2016-2018 
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2.8. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПРЕМА ПОЛУ 
СТРАДАЛИХ УЧЕСНИКА 

 
У друштву код већине учесника у саобраћају влада мишљење да су 

мушкарци бољи возачи од жена, али се у мноштву анализа, па и у овој показује 
супротно. У табели 22 приказано је страдање учесника у саобраћају према 
полу, у истој табели представљено је страдање учесника у саобраћају на 
путевима општине Бачки Петровац у оба анализирана временска периода, 
односно у последње 22. године и у последње 3 године. 

 
Табела 22. Број страдалих учесника у саобраћају по полу страдалих 

 

 
1997-2018 2016-2018 

Пол ПОГ ТТП ЛТП ПОГ ТТП ЛТП 

Женски 8 89 212 1 11 27 

Мушки 37 172 410 5 21 38 

 
Када се анализира безбедност саобраћаја према полу страдалих 

учесника у саобраћају на путевима општине Бачки Петровац и у периоду од 22. 
године и периоду од 3 године више су страдали мушкарци него жене у 
саобраћају. Када се посматрају смртно страдали учесници у саобраћају 17% од 
укупно смртно страдалих су жене док 83% смртно страдалих на путевима 
општине Бачки Петровац чине мушкарци. 

 

 
 

Слика 20. Страдали учесници у саобраћају према полу за период 1997-2018 
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Трећина страдалих учесника у саобраћају чине припадници женског пола, 
док је две трећине страдалих у саобраћају за протекле 22. године на путевима 
општине Бачки Петровац мушког пола. 
 

2.9. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПРЕМА ТИПУ 
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

 
Анализаране су и саобраћајне незгоде према типу саобраћајне незгоде и 

последицама саобраћајних незгода за период 2016-2018 како би се добила што 
квалитетнија слика постојећег стања, а све то је представљено у табели 23. 

 
Типови саобраћајних незгода где су смртно страдали учесници у 

саобраћају су: чеони судар, слетање возила са коловоза и превртање возила. 
Детаљан преглед типова саобраћајних незгода са последицама приказан је у 
табели 23. 
 

Табела 23. Саобраћајне незгоде према типу незгоде у временском периоду 2016-2018 
 

Типови СН Погинуло 
Тешке 

Телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Чеони судар 2 6 12 

Претицање 0 7 2 

Силазак возила са коловоза 2 5 10 

Превртање возила 2 1 1 

Незгоде са пешаком 0 4 2 

Два возила, крећу се истим смером 0 2 12 

 
 
На слици 21 приказан је процентуални удео групе типова саобраћајних 

незгода на путевима општине Бачки Петровац у последње три године. 
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Слика 21.Саобраћајне незгоде према групи типа незгоде у временском периоду 2016-
2018 

 
 

Највише страдалих (скоро трећина) је при судару возила из супротног 
смера, овај тип саобраћајне незгоде се дешава углавном због лоше процене 
возача и често са великим брзинама, то је разлог честих жртава саобраћајних 
незгода овог типа. 

 

2.10. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ 
ПУТА 

 
Путеви се разликују по категоријама, што су путеви више категорије то је 

већа вероватноћа да је интензитет учесника у саобраћају на таквим путевима 
већи, па је самим тим и већа опасност од настанка саобраћајне незгоде. У 
табели 24 приказан је број саобраћајних незгода које су се догодиле, њихове 
последице и категорију пута. 
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20% 

Чепни судар Претицаое 

Силазак впзила са кплпвпза Превртаое впзила 

Незгпде са пешакпм Два впзила, Крећу се истим смерпм 



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

48 страна 

 

 

 

Табела 24. Саобраћајне незгоде према категорији пута у временском периоду 2016-
2018 

 

 
СН са 

погинулим 
СН са 

повређеним 

СН са 
материјалном 

штетом 

Укупно 
СН 

Државни пут IБ реда 2 10 12 24 

Државни пут IIA реда 0 26 31 57 

Локални пут 1 8 7 16 

Пролазак ДП IIA кроз насеље 0 14 16 30 

Улица вишег реда 3 56 38 97 

 
На слици 22 приказан је процентуални удео саобраћјних незгода по 

категоријама пута општине Бачки Петровац, где се највише саобраћајних 
незгода догађало на локалним улицама вишег реда. 

 

 
 

Слика 22.Саобраћајне незгоде према групи категорији пута у временском периоду 
2016-2018 
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2.11. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПОСМАТРАНА ПО 
МИКРОЛОКАЦИЈИ 

 
Ради квалитетне анализе безбедности саобраћаја неопходно је 

анализирати микролокације на којима су се те незгоде дешавале и проверити 
да ли има неких специфичних места на којима се учестало дешавају 
саобраћајне незгоде ради препознавања и санације опасних места. У табели 25 
се види да се највећи број страдалих учесника у саобраћају дешава на 
деловима пута који немају специфичне карактеристике, па из тога произилази 
закључак да пут није имао значајнијег ефекта у настанку саобраћајних незгода 
на путевима општине Бачки Петровац у последње три године. 
 

 
Табела 25. Саобраћајне незгоде према специфичним местима на којима су се 

догодиле саобраћајне незгоде у временском периоду 2016-2018 

 

Специфично место СН Погинули 
Тешке 

телесне 
повреде 

Лаке 
телесне 
повреде 

Кривина 3 5 10 

Пешачки прелаз 0 1 0 

Зона школе 0 0 1 

Није специфично место 3 26 51 

 
 

 Али, ако се посматрају смртно страдали учесници у саобраћајним 
незгодама на путевима општине Бачки Петровац половина од смртно 
страдалих је у саобраћајним незгодама које су се догодиле у кривинама, из чега 
се може доћи до закључка да су кривине критичне микро локације за 
безбедност саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац. 
 

2.12. МИКРО ЛОКАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У 
ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 Поред анализе места и путева на којима су се догађале саобраћајне 
незгоде, потребно је приказати и графички приказ на којим местима се догађају 
саобраћајне незгоде. На слици 23 приказана је карта општине Бачки Петровац 
на којој су обележена места на којима су се догађале саобраћајне незгоде. 
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Слика 23. Локација саобраћајних незгода на путевима општине Бачки Петровац за 
период од 2015-2018. године 

 

Са слике се види да је највећа коцентрација саобраћајних незгода у 

насељу Бачки Петровац. На карти црне тачке представљају саобраћајне 

незгоде са погинулим лицима, црвене тачке представљају локације 

саобраћајних незгода са повређеним лицима, док су жутом бојом означене 
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локације на којима су се догађале саобраћајне незгоде са материјалном 

штетом. Са слике 23 се такође види да се доста саобраћајних незгода догађа 

на државном путу ll-a реда број 111. 

 

Слика 24. Локације саобраћајних незгода на подручју насељеног места Бачки 
Петровац за период од 2015-2018. године 
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3. ТРОШКОВИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА  
 
Трошкови саобраћајних незгода представљају укупну висину штета 

изазваних саобраћајним незгодама. У трошкове саобраћајних незгода спадају: 

 бол и патња жртава саобраћајних незгода, 

 губитак квалитета живота жртава саобраћајних незгода, 

 некомпензована бол и недостатак жртве родбини, 

 изгубљена продуктивност, 

 трошкови оштећења возила и објеката, 

 трошкови здравствених услуга, 

 социјална давања, 

 трошкови поступања након саобраћајне незгоде (хитне службе), 

 трошкови сахране, 

 изгубљена добит, 

 трошкови осигурања, 

 трошкови радног места, 

 правни трошкови, 

 трошкови правосудних органа, 

 трошкови спровођења санкција, 

 трошкови услед временских губитака и др. 

Висина штете настале у саобраћајним незгодама не може се прецизно 

измерити, проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за 

процену висине штете настале у саобраћајним незгодама. На основу модела 

рачунања висине штете који је примењен у Републици Србији и Републици 

Српској, процењено је да трошкови једне саобраћајне незгоде са погинулима 

износе 317.317€, саобраћајне незгоде са тешко повређеним 34.094€, а 

саобраћајне незгоде са лако повређеним 3.181€. У табели 26 приказани су 

трошкови саобраћајних незгода у којима је било погинулих лица, тешко и лако 

повређених у саобраћајним незгодама на територији општине Бачки Петровац, 

односно трошкови тих незгода по годинама. 
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Табела 26. Трошкови саобраћајних незгода у којима је било погинулих лица, тешко и 
лако повређених као и новчани трошкови незгода 

 

Година 
Трошкови 
незгода са 
погинулим 

Трошкови 
незгода са тешко 

повређеним 

Трошкови 
незгода са лако 

повређеним 

Укупно за 
годину 

1997 317.317,00 € 340.940,00 € 73.163,00 € 731.420,00 € 

1998 951.951,00 € 443.222,00 € 54.077,00 € 1.449.250,00 € 

1999 317.317,00 € 238.658,00 € 38.172,00 € 594.147,00 € 

2000 317.317,00 € 306.846,00 € 31.810,00 € 655.973,00 € 

2001 1.269.268,00 € 715.974,00 € 95.430,00 € 2.080.672,00 € 

2002 0   €  340.940,00 € 60.439,00 € 401.379,00 € 

2003 634.634,00 € 545.504,00 € 60.439,00 € 1.240.577,00 € 

2004 1.269.268,00 € 375.034,00 € 60.439,00 € 1.704.741,00 € 

2005 1.903.902,00 € 340.940,00 € 73.163,00 € 2.318.005,00 € 

2006 634.634,00 € 409.128,00 € 98.611,00 € 1.142.373,00 € 

2007 317.317,00 € 647.786,00 € 165.412,00 € 1.130.515,00 € 

2008 634.634,00 € 647.786,00 € 146.326,00 € 1.428.746,00 € 

2009 634.634,00 € 306.846,00 € 130.421,00 € 1.071.901,00 € 

2010 1.269.268,00 € 579.598,00 € 136.783,00 € 1.985.649,00 € 

2011 0   € 477.316,00 € 178.136,00 € 655.452,00 € 

2012 1.269.268,00 € 340.940,00 € 139.964,00 € 1.750.172,00 € 

2013 0   € 340.940,00 € 82.706,00 € 423.646,00 € 

2014 0   € 170.470,00 € 63.620,00 € 234.090,00 € 

2015 634.634,00 € 238.658,00 € 82.706,00 € 955.998,00 € 

2016 0   € 375.034,00 € 66.801,00 € 441.835,00 € 

2017 317.317,00 € 238.658,00 € 60.439,00 € 616.414,00 € 

2018 1.586.585,00 € 477.316,00 € 79.525,00 € 2.143.426,00 € 

 

Од 1997. до 2018. године саобраћајне незгоде у општини Бачки Петровац 
су по наведеној методологији коштале 25.156.381,00 €. Од тога трошкови 
незгода са погинулим лицима за посматрани временски период износе 
14.279.265,00 €, трошкови тешких телесних повреда износе 8.898.534,00 €, а 
лаких  1.978.582,00 €. На слици 25 приказан је процентуални удео трошкова за 
погинуле, тешко повређене и лако повређене у укупним трошковима. 
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Слика 25. Графички приказ удела трошкова саобраћајних незгода 

 
Са слике се види да посматрано са економске стране саобраћајне 

незгоде са погинулим лицима највише учествују у укупним трошковима 
саобраћајних незгода на територији општине Бачки Петровац. Ова чињеница 
нам говори да, поред моралне обавезе да се бавимо унапређењем безбедности 
саобраћаја, улагање у унапређење безбедности саобраћаја је веома економски 
оправдана инвестиција. На слици 26 приказано је кретање трошкова 
саобраћајних незгода на територији општине Бачки Петровац у наведеном 
периоду у последње 22. године. 

 

 
 

Слика 26. Графички приказ кретања трошкова саобраћајних незгода 
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 Са слике 26 се види да су у протекле 22. године најмањи трошкови 
саобраћајних незгода били 2014. године када у општини Бачки Петровац није 
било ни погинулих лица у саобраћају, а тешко повређених најмање у 
анализираном временском периоду (укупно 5 учесника у саораћају је те године 
претрпело тешке телесне повреде). Највећи трошкови саобраћајних незгода 
били су 2005. године, те године је највише лица изгубило живот на путевима 
општине Бачки Петровац укупно њих 6, па је то и разлог зашто су те године 
трошкови саобраћајних незгода биле највеће. 
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4. АНАЛИЗА ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У 
САОБРАЋАЈУ И ЊИХОВИХ СТАВОВА 

 
Понашање учесника у саобраћају од пресудне је важности за њихову 

безбедност, било да у саобраћају учествују као возачи, пешаци или путници. Да 
би безбедност саобраћаја била на завидном нивоу неопходно је да учесници у 
саобраћају имају став да треба поштовати саобраћајне прописе и правила, а 
при том да разлог поштовања саобраћајних прописа и правила буде свест о 
безбедности саобраћаја и свест о томе да непоштовањем прописа могу да 
угрозе себе и друге. Погрешан је приступ учесника у саобраћају да се 
саобраћајни прописи и правила морају поштовати како не би били 
санкционисани од стране полиције. 

 
Приликом унапређења безбедности саобраћаја постоје два модела, а то 

су: 
 

 Репресивни, који спроводи полиција у сарадњи са правосудним 
системом. Репресија може дати тренутно добре резултате, али што је 
дужи временски период којим се она примењује њени ефекти су 
слабији; 

 Превентивни, који спроводе многе институције и образовне установе 
које пропагирају безбедност саобраћаја. Превентивни приступ је 
темељан, даје споре резултате али када се резултати  постигну они су 
дуготрајни. Превенција се спроводи едукацијом, демонстрацијама и 
акцијама. 

 
Анализирани ставови учесника у саобраћају нису само учесници из 

Бачког Петровца него са целе територије полицијске управе Нови Сад, где су 
поред Бачког Петровца, града Новог Сада и околна места. На овај начин поред 
тога што ће бити приказани ставови учесника у саобраћају из општине Бачки 
Петровац биће приказани ставови учесника у саобраћају који транзитирају 
путевима општине Бачки Петровац. 

 
Неопходно је прво код учесника у саобраћају добити информацију колико 

су забринути за своју безбедност у саобраћају у односу на друге сегменте 
живота, испитаницима су били понуђени одговори и они су оцењивали 
угроженост према скали од 1 до 5. Резултати ипитаника су представљени у 
табели 27. 
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Табела 27. Општи ставови учесника у саобраћају 
 

 
Процентуално препознато 

као угроженост 

Стопа криминала 81 % 

Загађење животне средине 85 % 

Саобраћајне незгоде  86 % 

Стандард здравствене заштите 87 % 

Саобраћајне гужве  63 % 

Незапосленост  81 % 

 
Из табеле  27 се види да су учесници у саобраћају више забринути због  

стандарда здравствене заштите, а затим за саобраћајне незгоде, што говори да 
су делимично свесни за њихову угроженост у саобраћају, док их саобраћајне 
гужве најмање брину. 

 
Начин путовања који су најчешће користили у протеклих 12 месеци 

приказан је у табели 28, одговори су били понуђени и учесници у саобраћају су 
такође на скали од 1-5 оцењивали колико често путују као одређена категорија 
учесника у саобраћају. 

 
Табела 28. Начин путовања 

 

 
Начин путовања који се најчешће користе 

Аутомобил возач 67 % 

Аутомобил као путник 54 % 

Бицикл 34 % 

Пешачење 90 % 

Мотоцикл/мопед 12 % 
 

Из тебеле 28 се види да је највише путовања пешачењем што је негде и 
логично, тешко је замислити изворно – циљна путовања без пешачења, нпр. од 
паркинг места до крајњег циља... Категорија учесника у саобраћају 
мотоцикл/мопед је логично најмање застуљена из разлога што коришћење тог 
превозног средства зависи од временских услова и годишњег доба. 
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4.1. ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ 
 

Истраживање индикатора безбедности саобраћаја у 2018. години, 
показује да возачи теретних возила најчешће користе мобилни телефон у 
вожњи, затим возачи путничких аутомобила, а најређе возачи аутобуса. 
Просечно 19,3% возача теретних возила користи мобилни телефон у вожњи, 
с тим да је највећа употреба евидентирана на путу у насељу, а најмања ван 
насеља. Просечно 6,6% возача путничких аутомобила користи мобилни 
телефон, при чему то најчешће чине на путу  ван насеља, а најмање у 
насељу. Коришћење мобилних телефона у вожњи од стране возача  
аутобуса евидентирано је у насељу (4%) и ван насеља (2%). 

 

Коришћење сигурносног појаса возача путничких аутомобила, веће је у 
односу на сувозаче, при чему се вредност индикатора не  разликује 
значајно између категорија саобраћајница. Тако, просечна употреба 
сигурносног појаса за возаче и сувозаче износи респективно 88,3%. Незнатно 
мања употреба појаса сувозача у путничким аутомобилима је евидентирана у 
насељу, у односу на остале  две категорије саобраћајнице. 

Употреба сигурносног појаса на задњем седишту у путничким 
аутомобилима највећа је на саобраћајницама ван насеља (18,9%), док је 
најмања на саобраћајницама у насељу где 14,4% путника са задњег седишта 
користи сигурносни појас. 

 

Током истраживања, приближно сваки други возач тешког теретног 
возила у насељу је користио сигурносни појас, док је ван насеља то чинило 42% 
возача теретних возила. Вредности индикатора употребе појаса од стране 
сувозача у теретним возилима су мање од возача, и износе: 16,7% у насељу; и 
13,3% ван насеља. 

Посматрано за децу до 3 године, анализа резултата употребе 
заштитних система, показује да се вредност индикатора не разликује 
значајно према категорији саобраћајнице. Посматрано за све 
категорије саобраћајница, просечно 55,6% деце до 3 године се правилно 
превози, према резултатима истраживања. За децу од 4 до 12 година, 
вредност индикатора је већа. Ван насеља 71,4% деце од 4 до 12 година се 
правилно превози; 69,2% у насељу; и 51,1% ван насеља. 

 

Евидентирани возачи и путници на мотоциклима током истраживања су 
користили заштитну кацигу. Коришћење кацига мотоциклиста и  путника на 
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мотоциклима ван насеља износи респективно 97,5% и 93,3%; у насељу,  
респективно 97,6% и 90%. 

Коришћење заштитних кацига мопедиста и путника на мопедима мање 
је у односу на мотоциклисте и путнике на мотоциклима. Просечно 91,4% 
мопедиста и 90% путника на мопедима користи заштитну кацигу на обе 
категорије саобраћајница.  

  Анализа вредности индикатора везаних за понашање пешака показује 
да 15% пешака прелази коловоз док је укључено црвено светло, што 
представља најнеповољнију вредност индикатора понашања. Висок проценат 
пешака прелази коловоз ван пешачког прелаза (12,2%), као и висок проценат 
деце пешака (10%). Од пешака који прелазе коловоз на пешачком прелазу 
4,4% то чини уз коришћење телекомуникационих уређаја. 

 

4.2. БРЗИНА 

 
Анализа измерених брзина указује на то да је у  насељу просечна 

брзина тешких теретних возила, аутобуса и мопеда испод  ограничене 
брзине, а ван насеља су испод ограничења просечне брзине за аутобусе  и 
мопеде. Највећу просечну брзину имају мотоцикли, како у насељу (60,4 km/h), 
тако и ван насеља (82,9 km/h), и вредности индикатора спадају у класу 
„веома ниска вредност нивоа индикатора безбедности саобраћаја“, изузев 
ван насеља када се  вредност индикатора оцењује као ниска.  

 Вредност 85-ог перцентила брзине кретања у већини случајева, како у 
насељу, тако  и ван насеља прекорачује вредност општег ограничења 
брзине.  Изузетак од ове чињенице су мопеди и аутобуси ван насеља и на 
ауто-путу. Највећу вредност 85-ог перцентила имају мотоцикли (73,0 km/h у 
насељу, 94,9 km/h ван насеља). Веома ниска вредност овог индикатора  
забележена је још код путничких аутомобила (59,0 km/h у насељу, 92,0 km/h 
ван насеља и 136,0 km/h на ауто-путу) и тешких теретних возила ван насеља 
(81,0 km/h). 

 Стандардно одступање брзине је у насељу највеће код мотоцикала  
(11,8 km/h насеље и 19,5 km/h ауто-пут), док је ван насеља највеће 
стандардно одступање уочено код путничких аутомобила (10,8 km/h). 
Најмање стандардно одступање утврђено је код аутобуса у насељу (4,1 km/h), 
ван насеља (4,8 km/h).  

 Уколико се посматра вредност индикатора „% прекорачења брзине за 
најмање 0 km/h“, може се уочити да се вредност индикатора за све категорије 
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возила у насељу (изузев мопеда), ван насеља (изузев аутобуса и мопеда) 
налази у класи „веома ниска вредност нивоа индикатора безбедности 
саобраћаја“. У насељу, најчешћи прекорачиоци брзине за најмање 0 
km/h су мотоцикли (70,0%), ван насеља највеће стопа прекорачења бележи 
се код тешких теретних возила (63,3%). 

Све категорије возила, изузев мопеда и аутобуса ван насеља, како у 
насељу, тако и  ван насеља, прекорачују брзину за најмање 10 km/h 
изнад  ограничења. Мотоцикли (46,7%) су у насељу најчешћи прекорачиоци 
брзине за  најмање 10 km/h изнад ограничења, као и ван насеља (25,0%). 
Веома ниске вредности овог индикатора уочене су још код путничких  
аутомобила ван насеља (18,0%) и код тешких теретних возила ван насеља 
(20,3%). 

Просечна брзина оних који прекорачују брзину је у насељу и ван насеља 
највећа код  мотоцикала, и износи у насељу 64,2 km/h, ван насеља 90,2 km/h. 
Вредности овог индикатора су у већини случајева веома ниски. Изузетак 
представљају вредности индикатора за мопеде и аутобусе на путевима у 
насељу и ван насеља. 

У дневним условима највећи проценат путничких аутомобила се креће 
брзинама у класи изнад ограничења, односно, у класи од 51 до 55 km/h и то 
26,8%. Са друге стране, најчешћа брзина у ноћним условима је мања за 
једну класу и овом брзином се креће 25,5% путничких возила. Расподела 
брзина у оба дела дана је веома слична. Треба истаћи и постојање 
екстремних прекорачења брзина за чак 40 km/h у оба доба дана. 

 Расподела брзина тешких теретних возила у насељу указује да се 
највише тешких теретних возила, током дана и ноћи, креће брзинама од 46 до 
50 km/h (31,3% дању и  34,7% ноћу). У дневним условима исти проценат 
возила се креће и брзинама једну  класу нижим. Карактеристично за тешка 
теретна возила у насељу је још и то што су  дисперзије брзина веће у дневним 
условима, а ниво прекорачења за око 10,0% већи  у ноћним условима. 

Највише аутобуса у насељу, како током дана, тако и током ноћи, има 
брзине у класи од 46 до 50 km/h (46,0% дању и 54,7% ноћу). Нешто већи 
проценат аутобуса прекорачује брзину током ноћи (30,7%), него током дана 
(24,7%), при чему нису забележена прекорачења брзине аутобуса за више од 
15 km/h. Генерално, може се закључити да су брзине аутобуса у насељу веће 
у ноћним, него у дневним условима. 

Највећи проценат мотоциклиста се током дана у насељу креће брзинама 
у класи од  51 до 55 km/h (30,0%). Са друге стране, значајно су веће брзине 
мотоциклиста у  ноћним условима и њихове најчешће брзине су у опсегу од 71 
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до 75 km/h (23,3%). У  ноћним условима се бележи и већи проценат 
прекорачења брзине, као и постојање  екстремних прекорачења за чак 40 km/h. 
 

Највећи проценат мопеда се у насељу током дана креће брзинама у 
класи од 41 до 45 km/h (40,0%), а током ноћног мерења брзинама у класи од 36 
до 40 km/h (30,0%). У  ноћним условима се може уочити већа дисперзија 
брзина код мопеда, него ли у  дневним условима. Такође, у ноћним условима 
бележи се и већа стопа прекорачења, и то за 10,0% више у односу на дневне 
услове саобраћаја. 

 

4.3. ВОЗИЛА 

 
Просечна старост возног парка је 16,1 годину, што одговара ниској 

вредности индикатора. Путнички аутомобили просечно су стари 15,1 годину, 
што одговара ниској вредности индикатора. 

Аутомобила млађих од 6 година има 6,2%, док је 82,2% путничких 
аутомобила старије од 10 година. 

Комерцијална возила чине 9,5% возног парка, тако да је вредност 
индикатора ниска. Класи високе вредности индикатора припада индикатор 
% учешћа мотоцикала и мопеда, с обзиром да 3,1% возила возног парка чине 
наведени двоточкаши. 
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5. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА 

 
Индикатори перформанси безбедности саобраћаја за општину Бачки 

Петровац биће приказани на основу података за Полицијску управу Нови Сад 
(за 2018. годину) којој припада и општина Бачки Петровац. Приказивање 
индикатора на ширем подручју од подручја општине може да се оправда на тај 
начин што су државни путеви који пролазе кроз општину Бачки Петровац 
транзитни.  

 
У табели 29 приказани су вредност индикатора и вредност циљаних 

вредности за 2024. годину за сваки индикатор појединачно. Индикатори за 
општину Бачки Петровац су добијени у форми незваничних података од 
Агенције за безбедност саобраћаја која је вршила истраживање током 2019. 
године. 

 
Табела 29. Вредност индикатора и граничне вредности за 2018. годину 

 

 
Индикатори 

Вредност 
индикатора за 
ПУ Нови Сад 

Индикатори 
измерени на 

путевима општине 
Бачки Петровац 

Циљ за 
2024. 

годину 

Употреба сигурносних појасева на 
предњем седишту 

87,0% 91,1% >  95% 

Употреба сигурносних појасева на 
задњем седишту 

14,4% 14,4% >  95% 

Употреба дечијих заштитних 
система за децу до 3 године 

59,6% 80,0% >  95% 

Употреба дечијих заштитних 
система за децу од 4 до 12 година 

69,2% 22,5% >  95% 

Употреба заштитних кацига од 
стране мотоциклиста 

97,6% 100% >  95% 

Употреба заштитних кацига од 
стране мопедиста 

91,1% 80,0% >  95% 

Прекорачење брзине путничког 
аутомобила за 10 км/ч у насељу 

10,3% - =0% 
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Индикатори 

Вредност 
индикатора за 
ПУ Нови Сад 

Индикатори 
измерени на 

путевима општине 
Бачки Петровац 

Циљ за 
2024. 

годину 

Прекорачење брзине у насељу за 
мотоцикл за 10 км/ч у насељу 

11,7% - =0% 

Возачи који користе мобилни 
телефон 

4,0% 2,8% <1% 

Пешаци који непрописно прелазе 
коловоз ван пешачког прелаза 

12,2% 32,4% <5% 

Деца пешаци основношколског 
узраста који прелазе улицу ван 
обележеног пешачког прелаза 

10,0% - <5% 

Пролазак пешака на црвено 
светло семафора 

15,0% 29,8% =0% 

 
Из табеле 29 се види да је само индикатор употребе заштитних кацига у 

прихватљивим (циљаним) границама што је забрињавајуће. Највећа разлика 
имеђу жељеног и тренутног стања је употреба сигурносних појасева на задњем 
седишту, а једини индикатор који је у границама циља за 2024. годину је 
коришћење заштитних кацига од стране мотоциклиста. 

 
На слици 27 приказан је график који приказује достизање циљева за 

индикаторе за проценат коришћења сигурносног појаса на предњем седишту, 
проценат коришћења сигурносног појаса на задњем седишту за општину Бачки 
Петровац. 
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Слика 27. Циљеви индикатора за употребу сигурносних појасева  

 
На слици 28 приказан је график који приказује достизање циљева за 

индикаторе за проценат коришћења дечијих сигурносних система за децу 
узраста до 3 године, као и за децу узраста од 4 до 12 година за општину Бачки 
Петровац. 

 
 
 

 
 

Слика 28. Циљеви индикатора за употребу дечијих сигурносних система 

 

91,10% 91,70% 92,50% 93,30% 94,10% 94,90% 95% 

14,40% 
27,40% 

40,40% 
53,40% 

66,40% 
79,40% 

95% 

2018 гпд 2019 гпд 2020 гпд 2021 гпд 2022 гпд 2023 гпд 2024 гпд 

Упптреба сигурнпсних ппјасева на предоим седиштима 

Упптреба сигурнпсних ппјасева на задоим седиштима 

80,00% 82,50% 85,00% 87,50% 90,00% 92,50% 95% 

22,50% 

34,20% 

45,90% 

57,60% 

69,30% 

81,00% 

95% 

2018 гпд 2019 гпд 2020 гпд 2021 гпд 2022 гпд 2023 гпд 2024 гпд 

Упптреба дечијих седишта за децу дп 3 гпдине 

Упптреба дечијих седишта за децу пд 4 дп 12 гпдине 
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На слици 29 приказан је график који приказује достизање циљева за 

индикаторе за прекорачење брзине кретања путничких возила и мотоцикала за 
општину Бачки Петровац. 

 

 
 

Слика 29. Прекорачење брзине за 10 км/час 

 
 
На слици 30 приказан је график који приказује достизање циљева за 

индикаторе за прелазак пешака ван обележеног пешачког прелаза као и 
прелазак пешака на црвено светло семафора за општину Бачки Петровац. 

 

10,30% 

8,58% 

6,87% 

5,15% 

3,44% 

1,72% 

0% 

11,70% 

9,75% 

7,80% 

5,85% 

3,90% 

1,95% 

0% 

2018 гпд 2019 гпд 2020 гпд 2021 гпд 2022 гпд 2023 гпд 2024 гпд 

Прекпрачеое брзине за 10 км/час мптпцикала 

Прекпрачеое брзине за 10 км/час путничких аутпмпбила 
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Слика 30. Прелазак пешака ван пешачког прелаза 

 

6. СТЕПЕН УГРОЖЕНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 
 

Утврђивање нивоа безбедности саобраћаја на неком одређеном подручју 
истраживања није лако мерљиво, па се из тог разлога за одређивање нивоа 
безбедности у саобраћају користи њено наличје, односно степен угрожености. 
Под степеном угрожености подразумева се ризик који прати одвијање 
саобраћаја, тј. опасност којој су изложени људи и имовина. Такође, степен 
угрожености представља могућност, вероватноћу или изгледност настанка 
саобраћајне незгоде или другог вида угрожавања људи и имовине. 

Степен угрожености у саобраћају се утврђује према: 

 Просторном критеријуму (степен угрожености у држави, региону, 
путу, насељу...); 

 Персоналном критеријуму (степен угрожености пешака, возача 
бицикала...) 

Израчунавање степена угрожености омогућава нам да утврдимо степен, 
односно величину опасности, разлоге њеног настајања као и одређена сазнања 
која ће омогућити ефикасније мере друштвене интервенције. 

За оцену степена угрожености у саобраћају користе се различити 
поступци и анализе: 

 Анализа саобраћајних незгода; 

 Анализа конфликата у саобраћају; 

29,80% 

24,80% 

19,80% 

14,80% 

9,80% 

4,80% 
0% 

32,40% 
27,90% 

23,40% 
18,90% 

14,40% 
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5% 
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Прелазак пешака на црвенп светлп семафпра 

Пешаци кпји прелазе кплпвпз ван пбележенпг пешачкпг прелаза 
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 Експертско утврђивање... 
 
За утврђивање степена угрожености на основу анализе саобраћајних 

незгода, стављају се у однос саобраћајне незгоде и њихове последице са: 
бројем становника, бројем регистрованих моторних возила, интензитетом 
саобраћаја, дужином путне и уличне мреже... 
 Поред апсолутних података о броју и последицама саобраћајних незгода, 

у наредним табелама представљене су вредности релативних показатеља за 

општину Бачки Петровац за период од 2014-2018. године. Вредности 

релативних показатеља су добијене на основу: 

 Броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима-ЈР (СНнас) и 

СР (СНнас); 

 Броја саобраћајних незгода са погинулим лицима-ЈР (СНпог) и СР 

(СНпог); 

 Броја погинулих лица у саобраћајним незгодама-ЈР ПОГ и СР ПОГ; 

 Збира бројева погинулих и тешко повређених лица-ЈР п+тп и СР 

п+тп; 

 Пондерисаног броја настрадалих лица на основу последица 

саобраћајних незгода-ЈПБН и СПБН. 

Математичке формуле за израчунавање изабраних показатеља дате су у 

наставку. 

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја саобраћајних незгода са 
настрадалим лицима: 
 

        
        

             
                                  

        
                 

        

 
Јавни и саобраћајни ризик на основу броја саобраћајних незгода са погинулим 
лицима: 
 

        
        

             
                                  

        
                 

        

 
Јавни и саобраћајни ризик на основу броја погинулих лица: 
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Јавни и саобраћајни ризик на основу броја погинулих и тешко повређених лица: 
 

       
             

             
                                 

             

                 
        

 
Јавни и саобраћајни ризик на основу пондерисаног броја настрадалих лица у 
саобраћајним незгодама: 
 

     
                    

             
                         

 
 
  

     
                    

                 
                        

 
где су П1, П2 и П3 коефицијенти (пондери) који имају вредности: П1=1, П2=13 и 

П3=99. Вредности пондера су објављене од стране Британског министарства за 

транспорт. 

 

Табела 30. Број и последице саобраћајних незгода општине Бачки Петровац за 2014-
2018. годину 

 
Р. 
бр. 

Општина Б. 
Петровац 

Укупно 
СН 

СН са 
настрадалима 

СН са 
повређеним 

СН са 
погинулим 

ПОГ ТТП ЛТП 

1. 2014. година 51 23 23 0 0 5 20 

2. 2015. година 39 23 21 2 2 7 26 

3. 2016. година 47 21 21 0 0 11 21 

4. 2017. година 40 20 19 1 1 7 19 

5. 2018. година 55 25 22 3 5 14 25 

 
Табела 31. Вредности јавних и саобраћајних ризика страдања општине Бачки 

Петровац за 2014-2018. годину 
 

Р. 
бр. 

Општина 
Б.Петровац 

ЈПБН СПБН 
ЈР 

ПОГ 
СР 

ПОГ 
ЈР 

П+T 
СР 
П+T 

ЈР 
(СНпог) 

СР 
(СНпог) 

ЈР 
(СНнас) 

СР 
(СНнас) 

1. 2014.год. 63 20 0 0 37 12 0 0 171 54 

2. 2015.год. 235 73 15 5 67 21 15 5 171 53 

3. 2016.год. 122 37 0 0 82 24 0 0 156 47 

4. 2017.год. 156 47 7 2 60 18 7 2 149 45 

5. 2018.год. 419 128 37 11 142 43 22 7 186 57 



                                                                                                              
 

 

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац 

 за период 2019-2024. година 

 

69 страна 

 

 

 

 

Вредности јавног ризика су подељене на следећи начин: 

 Врло низак до 98; 

 Низак од 98 до 157; 

 Средњи од 157 до 215; 

 Висок од 215 до 274 и 

 Врло висок више од 274 

Вредности саобраћајног ризика су подељене на следећи начин: 

 Врло низак до 29; 

 Низак од 29 до 51; 

 Средњи од 51 до 73; 

 Висок од 73 до 95 и 

 Врло висок више од 95 

Ако упоредимо вредности пондерисаног јавног и саобраћајног ризика 

страдања из табеле 31 можемо закључити да су вредности највеће за 2018. 

годину (јавни и саобраћајни ризик-врло висок) као и 2015. године (висок јавни и 

саобраћајни ризик) док је најбезбеднија 2014. година (вредности јавног и 

саобраћајног ризика врло ниске). Вредности током година стално варирају што 

намеће закључак да још увек није изграђен, односно успостављен заштитни 

систем управљања безбедношћу саобраћаја на територији општине Бачки 

Петровац. 

Како би дошли до упоредних података за вредности пондерисаног јавног и 

саобраћајног ризика страдања извршиће се анализа за период од протеклих 5 

година, (период 2014-2018. године) на нивоу свих општина које припадају ПУ 

Нови Сад. 

Табела 32. Последице саобраћајних незгода општина на нивоу ПУ Нови Сад за 2014-
2018. годину 

Р. 
бр. 

Општина/ Град ПОГ ТТП ЛТП ∑ 

1. Бач 4 34 128 166 

2. Бачка Паланка 23 131 596 750 

3. Бачки Петровац 8 44 111 163 

4. Беочин 3 36 162 201 

5. Бечеј 20 130 412 562 
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Р. 
бр. 

Општина/ Град ПОГ ТТП ЛТП ∑ 

6. Врбас 30 148 711 889 

7. Жабаљ 17 82 375 474 

8. Нови Сад 81 947 5902 6930 

9. Србобран 12 51 208 271 

10. Сремски Карловци 2 19 105 126 

11. Темерин 11 70 387 468 

12. Тител 10 31 125 166 

 

Упоређујући податке из табеле 32 са подацима о броју становника (по 

последњем попису) и броју регистрованих моторних возила-без прикључних 

возила за 2018. годину за све општине на нивоу ПУ Нови Сад, добијамо податке 

за вредности пондерисаног јавног и саобраћајног ризика страдања за 

петогодишњи период. На основу добијених података закључују се да општина 

Бачки Петровац спада у ред угроженијих општина када се гледа петогодишњи 

јавни пондерисани ризик страдања док је у општина у повољнијем положају 

када се разматра петогодишњи саобраћајни ризик страдања. 

Табела 33. Број становника и регистрована моторна возила општина на нивоу ПУ 
Нови Сад 
 

Р. 
бр. 

Општина/ Град Број становника 
Број рег. мотор. 

возила 

1. Бач 14.405 3.885 

2. Бачка Паланка 55.528 16.071 

3. Бачки Петровац 13.418 4.438 

4. Беочин 15.726 4.417 

5. Бечеј 37.351 10.508 

6. Врбас 42.092 11.221 

7. Жабаљ 26.134 7.522 

8. Нови Сад 341.625 127.624 

9. Србобран 16.317 4.638 

10. Сремски Карловци 8.750 2.774 

11. Темерин 28.287 9.839 

12. Тител 15.738 3.873 
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Табела 34. Вредности јавних и саобраћајних ризика страдања општина на нивоу ПУ 
Нови Сад за 2014-2018. годину 

 

Р. 
бр. 

Општина/ Град ЈПБН СПБН 

1. Бач 671 249 

2. Бачка Паланка 824 285 

3. Бачки Петровац 1099 332 

4. Беочин 589 210 

5. Бечеј 1093 388 

6. Врбас 1332 499 

7. Жабаљ 1195 415 

8. Нови Сад 768 205 

9. Србобран 1262 444 

10. Сремски Карловци 629 198 

11. Темерин 843 242 

12. Тител 964 392 

 

 

Слика 31. Вредности јавних и саобраћајних ризика страдања општина на нивоу ПУ 
Нови Сад за 2014-2018. годину 
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Слика 32. Јавни пондерисани ризик страдања по општинама и градовима у 

Републици Србији за 2018. годину 
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7. ЖЕЉЕНО СТАЊЕ 
 

 

Амбиција 
 

Постати најуспешнија локална самоуправа у области 
безбедности саобраћаја у Републици Србији, односно локална 
самоуправа која бележи најмањи јавни и саобраћајни ризик 
страдања на путевима у Републици Србији. 
 

 
Мисија 
 

Успоставити стабилан систем безбедности саобраћаја у 
општини Бачки Петровац који ће омогућити успешно 
управљање безбедношћу саобраћаја. 
 

Визија 
 

Друмски саобраћај без погинулих, са знатно мање повређених 
и знатно мањим трошковима саобраћајних незгода. 
 

 
Циљеви 
 

Доношење стратегије треба да омогући успостављање 
система управљања безбедношћу саобраћаја до 2024. године 
и омогућити следеће: 

 Да нема погинулих учесника у саобраћају на путевима у 
општини Бачки Петровац; 

 Да се преполови број  тешко повређених у саобраћајним 
незгодама на путевима у општини Бачки Петровац до 
2024. години у односу на 2017 годину;  

 Да нема тешко повређене деце у саобраћајним 
незгодама у општини Бачки Петровац;  

 Да се преполови број  лако повређених у саобраћајним 
незгодама на путевима у општини Бачки Петровац у 
2024. години у односу на 2017. годину; 

 Да се преполове укупни годишњи друштвено-економски 
трошкови саобраћајних незгода у општини Бачки 
Петровац. 

 
 Процена броја погинулих и трошкови саобраћајних незгода које би за 
исход имале смрт учесника у саобраћају на територији општине Бачки 
Петровац до 2024. године приказани су на слици 33 и  слици 34. Циљ је да у 
општини Бачки Петровац нема више смртно страдалих учесника у саобраћају. 
2002; 2011; 2013; 2014 и 2016. година ниједна особа није изгубила живот на 
путевима у општини Бачки Петровац што је доказ да је циљ без погинулих 
учесника у саобраћају достижан. Уколико се оствари процена да ниједна особа 
не изгуби живот, то значи да би се спасило 8 живота, док би се са економског 
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аспекта оствариле уштеде од 3.807.804,00 € што је утврђено по раније 
дефинисаној методологији. 
 

 
 

Слика 33. Процена броја погинулих  
 

 
 

Слика 34. Процена трошкова саобраћајних незгода са погинулим лицима 
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Процена броја тешко повређених и трошкови саобраћајних незгода које 
би за исход имале тешко повређене учеснике у саобраћају на територији 
општине Бачки Петровац до 2024. године приказани су на слици 34 и слици 35. 
Година када је на путевима општине Бачки Петровац било најмање тешко 
повређених је 2014. година укупно је те године 5 учесника у саобраћајним 
незгодама задобило тешке телесне повреде. Из наведеног се поставља реални 
циљ да 2024. године на путевима општине Бачки Петровац буде највише 3 
учесника у саобраћајним незгодама  са тешким повредама. Уколико се оствари 
наведени циљ, то значи да неће доћи до нових 12 тешких телесних повреда, а 
на тај начин смањиће се трошкови саобраћајних незгода за 426.175,00 €  

 
 

 
Слика 35. Процена броја тешко повређених 
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Слика 36. Процена трошкова саобраћајних незгода са тешко повређеним лицима  

 

 

Процена броја лако повређених и трошкови саобраћајних незгода које би 
за исход имале лако повређене учеснике у саобраћају на територији општине 
Бачки Петровац до 2024. године приказани су на слици 37 и  слици 38. Процена 
је да се сваке године смањује број лако повређених учесника у саобраћају до 
2024. године када је циљ да не буде више од 10 учесника у саобраћају са лаким 
телесним повредама. Број лаких телесних повреда смањио би се за 85, чиме би 
се уштедело  270.385 €. 
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Слика 37. Процена броја лако повређених 
 

 
 

Слика 38. Процена трошкова саобраћајних незгода са лако повређеним лицима  
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  На слици 39 приказана је процена уштеде у саобраћајним незгодама до 
2024. године на путевима општине Бачки Петровац. Процена уштеда је 
драстична из разлога што је за циљ постављено да нема смртно страдалих 
учесника у саобраћају, док је циљ да се број тешко и лако повређених буде 
значајно мањи у циљној 2024. години у односу на 2017. годину. Процена 
укупних уштеда до 2024. године је 3.651.616,38 €.  
 

 
 

Слика 39. Процена трошкова саобраћајних незгода  
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8. НАЧЕЛА 
 

Приликом предузимања активности и мера ради достизања жељеног 
стања у систему безбедности саобраћаја, неопходно је поштовати одређена 
начела.  

Начело општег интереса и заједничког деловања  

Унапређење безбедности саобраћаја и спречавање саобраћајних незгода 
интерес је сваког појединца, без обзира на расу, пол, националну припадност, 
друштвено порекло, вероисповест, политичко или друго уверење, имовинско 
стање и старост.  

Начело примене науке и струке  

Деловање у систему безбедности саобраћаја предузима се у складу са 
важећим методама, правилима и принципима науке и струке.  

Начело професионализма  

Појединци који делују у систему безбедности саобраћаја треба да буду 
стручно образовани и оспособљени за улогу коју имају у систему и да стално 
унапређују своја знања.  

 Поредити се са најбољим  

Оцењујући стање система безбедности саобраћаја и достигнућа, треба 
се поредити са најбољим локалним заједницама у Србији, али и у Европи и 
свету.  

Одговорност свих пре и после саобраћајне незгоде  

Сваки субјекат система безбедности саобраћаја односно појединац мора 
да сноси одговорност за своје пропусте у систему безбедности саобраћаја. 
Одговорност за саобраћајну незгоду немају само непосредни учесници 
саобраћајне незгоде.  
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Начело заштите деце  

Деца уживају посебну заштиту у саобраћају. Приликом деловања у 
систему безбедности саобраћаја, безбедност деце је први приоритет и деца 
никад не могу бити одговорна за своје страдање у саобраћају.  

Начело заштите младих  

Безбедност младих у саобраћају прати се са посебном пажњом. Ради 
безбедности младих предузимају се посебне мере и млади се сматрају као 
ризична категорија учесника у саобраћају.  

Начело смањења аутономије воље учесника у саобраћају  

Путеви и возила треба да буду такви да спрече доношење погрешних 
одлука учесника у саобраћају.  

 Начело опраштања  

Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви 
да ублаже последице грешке другог учесника у саобраћају.  

Управљање засновано на реалним подацима  

Избор мера, праћење и оцена ефеката у систему безбедности саобраћаја 
заснивају се на подацима о незгодама, повређеним и погинулим лицима, 
индикаторима безбедности саобраћаја и другим релевантним подацима који 
пружају реалну слику о стању система.  

Начело кооперације и координације  

Ефикасно деловање у систему безбедности саобраћаја могуће је само уз 
заједничко и усаглашено деловање субјеката безбедности саобраћаја.  

Начело заштите животне средине  

Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви 
да негативне последице по животну средину буду што мање.  
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9. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА – СТУБОВИ 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Прихватајући препоруке Уједињених нација изражене у документу Глобални 
план деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020. који је сачинила 
Светска здравствена организација, опредељено је пет кључних области рада 
(пет стубова) ради достизања жељеног стања у систему безбедности 
саобраћаја. Стубови безбедности саобраћаја су представљени у табели 35. 

Табела 35. Стубови безбедности саобраћаја 

 

I СТУБ 

 

 

II СТУБ 

 

III СТУБ 

 

IV СТУБ 

 

V СТУБ 

ЕФИКАСНИЈЕ 
УПРАВЉАЊЕ 

БЕЗБЕДНОШЋУ 
САОБРАЋАЈА 

БЕЗБЕДНИЈИ 
ПУТЕВИ 

БЕЗБЕДНИЈА 
ВОЗИЛА 

БЕЗБЕДНИЈИ 
УЧЕСНИЦИ У 
САОБРАЋАЈУ 

ДЕЛОВАЊЕ 
НАКОН 

САОБРАЋАЈНЕ 
НЕЗГОДЕ 

 

9.1. ПРВИ СТУБ – ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ 
БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређивању система 
управљања безбедношћу саобраћаја су:  

 постављање стратешког и правног оквира, и његова реализација, 

 изградња и јачање чинилаца у систему управљања (изградња и јачање 
капацитета и интегритета институција и појединаца), 

 стварање система управљања безбедношћу саобраћаја и омогућити да 
такав систем функционише, 

 изградња и јачање управљања радом чинилаца и контроле рада 
чинилаца у систему управљања, 

 изградња и јачање веза између чинилаца у систему управљања, 

 управљање подацима, 

 постојано финансирање, транспарентно трошење средстава и 
транспарентна анализа односа уложених средстава и остварених 
ефеката.  
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9.2. ДРУГИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности 
путева и кретања су:  

 пут не сме да буде узрок саобраћајне незгоде, 

 пут треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке учесника у 
саобраћају или грешке на возилу, 

 пут треба да спречи или ублажи последице настале саобраћајне 
незгоде. 

Проблеми безбедности саобраћаја у општини Бачки Петровац у вези са 
безбедношћу путева су:  

 околина пута није прилагођена на начин да ублажи последице 
саобраћајних незгода 

 дужина државних путева у општини Бачки Петровац над којом 
управљање  не врши локална самоуправа, него управљање врши ЈП 
„Путеви Србије“ 

 непостајање обилазнице око Бачког Петровца, 

 непрепознавање пута као узрока саобраћајних незгода, 

 доприношење пута тежини последица саобраћајних незгода, 

 крађа и оштећење саобраћајне сигнализације, 

 сукоб моторног и бициклистичког саобраћаја посебно ван насељених 
места и унутар насеља, 

 непостојање катастра саобраћајне сигнализације за сва насељена 
места и ван насеља, 

 непостојање одређених пројеката саобраћајне сигнализације (за 
насељено место Бачки Петровац као и између насељених места), 

 није дефинисан управљач путева-Општинска управа се стара над 
одржавањем општинских путева, улица и некатегорисаних путева,  

 не раде се дубинске анализе саобраћајних незгода са смртним 
исходом, 

 није успостављен систем сталног стручног усавршавања планера, 
пројектаната и других професионалаца у области путева. 

9.3. ТРЕЋИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности возила су:  
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 возило не сме да буде узрок саобраћајне незгоде, 

 возило треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке 
учесника у саобраћају, грешке пута или друге опасне ситуације,  

 возило треба да спречи или ублажи последице настале у саобраћајној 
незгоди. 

Проблеми безбедности саобраћаја у општини Бачки Петровац у вези са 
безбедношћу возила су:  

 просечна старост путничких возила на територији општине Бачки 
Петровац је око 15 година (за полицијску управу Нови Сад за 2018. 
годину просечна старост путничких аутомобила износила је 15,1 годину), 
што је у директној вези са безбедношћу саобраћаја и економским 
стандардом грађана; 

 недовољно знање учесника у саобраћају о величини утицаја које возило 
има у безбедности саобраћаја, 

 недовољна свест учесника у саобраћају колико недостаци на возилу могу 
да угрозе безбедност саобраћаја, 

 мали проценат возила са довољно елемената активне и пасивне 
безбедности возила,  

 недоследно спровођење прописа и процедура везаних за контролу 
техничке исправности возила, 

 неодговарајуће одржавање техничке исправности возила, 

 велики број неосветљених и неозначених возила у саобраћају (теретна 
возила, трактори, мопеди, бицикли, радне машине). 

9.4. ЧЕТВРТИ СТУБ - БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У 
САОБРАЋАЈУ 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности 
учесника у саобраћају су:  

 изградња и промена свести, ставова, знања и вештина учесника у 
саобраћају кроз образовање, информисање и васпитање, 

 промена понашања учесника у саобраћају као резултат контроле и 
санкционисања,  

 уклањање из система (трајно или привремено) учесника у саобраћају који 
нису подобни за безбедно учествовање у саобраћају.  

 ефикасно процесуирање учесника у саобраћају који својим понашањем 
угрожавају безбедност саобраћаја. 
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Проблеми безбедности саобраћаја у општини Бачки Петровац у вези са 
учесницима у саобраћају су:  

 низак ниво свести о потреби безбедног понашања у саобраћају, 

 непостојање система саобраћајног образовања и васпитања у систему 
предшколског, основног, средњег и високог образовања,  

 непредузимање посебних мера за заштиту младих учесника у саобраћају, 

 непоштовање саобраћајних прописа и правила учесника у саобраћају. 

Истраживањем ставова (анкетирањем) учесника у саобраћају на 
територији општине Бачки Петровац препознати су следећи проблеми: 

 низак ниво коришћења сигурносних појасева на предњем седишту, 

 изузетно низак ниво коришћења сигурносних појасева на задњем 
седишту, 

 низак ниво коришћења дечијих ауто-седишта, 

 висок проценат преласка улице ван пешачког прелаза. 

На основу анализе саобраћајних незгода и последица, најризичније групе 
учесника у саобраћају су:  

 млади од 21 до 30 година старости,  

 возачи моторних возила, 

 бициклисти посебно старији 65+ 

 мушка популација становништва. 

Кључне области деловања усмерене на учеснике у саобраћају су: 
превенција, едукација, информисање, контрола и санкционисање.  

9.5. ПЕТИ СТУБ – ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ 
НЕЗГОДЕ 

Основне смернице у подручју унапређења деловања након саобраћајне 
незгоде су:  

 спречавање настанка саобраћајне незгоде као последица претходно 
настале саобраћајне незгоде (тзв. "секундарне саобраћајне незгоде"),  

 спасавање живота, односно ублажавање здравствених последица 
повређених учесника саобраћајне незгоде,  
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 утврђивање грешке која је узроковала саобраћајну незгоду односно 
допринела тежини последица и примена мера за трајно отклањање 
утицаја (понављања) грешке,  

 утврђивање одговорности и санкционисање чиниоца који је узроковао 
саобраћајну незгоду односно допринео тежини последица,  

 отклањање односно ублажавање здравствених, финансијских и других 
последица саобраћајне незгоде, 

 координација деловања хитних служби приликом отклањања, односно 
ублажавања последица саобраћајних незгода кроз доношење 
стандардних оперативних процедура.  

Проблеми препознати у деловању након саобраћајних незгода у општини 
Бачки Петровац су:  

 низак ниво обучености возача и осталих грађана за пружање прве 
помоћи повређенима у саобраћајној незгоди,  

 непоштовање процедура обезбеђења лица места саобраћајне незгоде, 

 неоправдано дуго трајање судског поступка,  

 неадекватна казнена политика кривичних судова у поступцима против 
виновника тешких саобраћајних незгода, 

 дуг и сложен поступак наплате штете из саобраћајних незгода од 
осигуравајућих компанија, 

 недовољно коришћење података из саобраћајних незгода за спречавање 
нових саобраћајних незгода. 
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10. КЉУЧНИ ИЗАЗОВИ БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У 
СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ДО 2024. ГОДИНЕ 

Постоји много изазова који се налазе пред општином Бачки Петровац на 
путу достизања циљева Стратегије и успостављања система безбедности 
саобраћаја и управљањем безбедношћу саобраћаја. Изазови ће бити разни, 
али кључно је предочити субјектима од којих зависи спровођење Стратегије о 
могућности управљања безбедношћу саобраћаја и њиховој важности. 
Најважнији изазови који ће се налазити пред општином Бачки Петровац, а које 
треба превазићи и успешно решити до 2024. године су:  

 

I СТУБ – ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Успостављање ефикасног система безбедности саобраћаја на територији 
општине Бачки Петровац 

Усвајање неопходних општинских одлука, као и ревизија постојећих које би 
подигле ниво безбедности саобраћаја на територији општине Бачки Петровац 

Успостављање координације над субјектима безбедности саобраћаја који су 
препознати у Стратегији 

Покретање и реализација пројеката и истраживања у области безбедности 
саобраћаја на територији општине Бачки Петровац 

II СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Јасно препознавање управљача пута као независне организационе целине која 
функционише на територији општине Бачки Петровац 

Јасно препознавање одговорности управљача пута за стање безбедности 
саобраћаја(како локалних-општинских путева тако и државних) 

Ревизија и провера безбедности како постојећих, тако и новопланираних путева 

Дубинске анализе саобраћајних незгода са смртним исходом 

Развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја 

Примена савремених метода за пројектовање, изградњу, експлоатацију и 
одржавање путева 

Препознавање и санација опасних места на путу – црних тачака 

III СТУБ – БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Унапређивање квалитета рада субјеката за контролу техничке исправности 
возила 

Подизање нивоа знања и свести о значају техничке исправности возила 

Повећање броја возила са савременим системима за активну и пасивну 
безбедност 

Подмлађивање целокупног возног парка, односно смањење година просечне 
старости возила 
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IV СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Подизање свести и формирање исправних ставова о безбедном понашању у 
саобраћају 

Подизање нивоа рада у образовним установама у области безбедности 
саобраћаја 

Без погинулих учесника у саобраћају, а смањеним бројем тешко и лако 
повређених у саобраћајним незгодама и смањен број саобраћајних незгода 

Подизање свести становницима општине Бачки Петровац о значају сигурносних 
појасева, употреби дечијих ауто – седишта и негативном утицају алкохола, 
других психоактивних супстанци, коришћења мобилног телефона и брзине 

кретања за безбедност саобраћаја и последице саобраћајних незгода 

Промоција и подршка безбедности бициклиста и пешака 

V СТУБ - ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

Подизање нивоа квалитета координације хитних служби које реагују у случају 
настанка саобраћајне незгоде 

Унапређење квалитета вршења увиђаја, обезбеђивање лица места и 
успостављање нормалног режима саобраћаја у минималном временском року 

Унапређење постојећих техничких могућности хитних служби, неопходних за 
што краће време одзива реаговања хитних служби 
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11. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Носиоци активности у безбедности саобраћаја могу бити на различитим 
нивоима, у различитим областима и у различитим облицима организовања. 
Носиоци активности приказани су у табели 33. 

Табела 36. Носиоци активности у области безбедности саобраћаја 
 

I СТУБ – ЕФИКАСНИЈЕ 
УПРАВЉАЊЕ 

БЕЗБЕДНОШЋУ 
САОБРАЋАЈА 

Скупштина општине 

Председник општине 

Савет за безбедност саобраћаја 

Удружења грађана 

Политичке странке и организације 

II СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ 
ПУТЕВИ 

Управљач локалних путева и комунална 
предузећа 

Управљач Државних путева – ЈП „Путеви 
Србије“ 

Саобраћајна инспекција 

Саобраћајна полиција 

Савет за безбедност саобраћаја 

III СТУБ – БЕЗБЕДНИЈА 
ВОЗИЛА 

Превозници 

Технички прегледи 

Саобраћајна полиција 

Предузећа која имају сопствени возни парк 

Савет за безбедност саобраћаја 

IV СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ 
УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

Образовне установе општине Бачки Петровац 

Ауто-школе 

Саобраћајна полиција 

Медији и средства јавног информисања 

Здравствене установе – Дом здравља 

Канцеларије за младе и НГО сектор 

Савет за безбедност саобраћаја 

V СТУБ - ДЕЛОВАЊЕ НАКОН 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

Саобраћајна полиција (увиђајна екипа) 

Ватрогасно спасилачка јединица 

Здравствене установе – Дом здравља 

Савет за безбедност саобраћаја 
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Најзначајнији носиоци активности у општини Бачки Петровац су: 

 Савет за безбедност саобраћаја општине Бачки Петровац, који је 
задужен за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине 
Бачки Петровац. Савет доноси план реализације новчаних средстава, 
спроводи акције и активности које имају за циљ унапређење безбедности 
саобраћаја; 

 Скупштина општине Бачки Петровац треба најмање два пута годишње да 
разматра извештај Савета о стању безбедности саобраћаја на својим 
редовним седницама и резултате спроведених активности  које су имале 
за циљ унапређење безбедности саобраћаја; 

 Председник општине је кључна фигура и неопходно је да се заузме за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Бачки 
Петровац и да за то обезбеди политичку подршку; 

 Управљач локалних путева-општинска управа; Одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове одговорно је за 
безбедно и несметано одвијање саобраћаја на локалним путевима 
општине Бачки Петровац. Обавља редовни надзор над путевима, 
хоризонталном, вертикалном и светлосном саобраћајном 
сигнализацијом, идентификује опасне деонице пута (црне тачке) и 
предузима одређене мере како би их отклонио; 

 Управљач државних путева – ЈП „Путеви Србије“ одговоран је за 
безбедно и несметано одвијање саобраћаја на државним путевима који 
пролазе кроз општину Бачки Петровац. Предузеће обавља редовни 
надзор над путевима, хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом, идентификује опасне деонице пута (црне тачке) и 
предузима одређене мере како би их отклонио;  

 Саобраћајна полиција (ПС Бачки Петровац) има значајну функцију у 
безбедности саобраћаја, пре свега као орган који врши непосредан 
надзор и принуду према учесницима у саобраћају; 

 Саобраћајна инспекција такође има важну улогу у области безбедности 
саобраћаја јер врши  непосредни надзор над применом прописа којима се 
уређује заштита општинских путева и улица као и надзор на применом 
прописа у области превоза путника и терета у друмском саобраћају; 

 Образовне установе на територији општине Бачки Петровац 
представљају изузетно важан субјект у безбедности саобраћаја из 
разлога што је њихова улога да едукују децу како и на који начин да 
безбедно учествују у саобраћају што се такође касније манифестује у 
њиховом одрастању и изградњи позитивних ставова о безбедности 
саобраћаја; 
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 Здравствена установа – Дом здравља најважнији је елемент који се 
односи на деловање након саобраћајне незгоде како би се  пружила 
правовремена и квалитетна медицинска помоћ, а последице 
саобраћајних незгода биле мање за учеснике у незгодама. Неопходан је 
професионалан приступ, добра опремљеност, посебне службе хитне 
медицинске помоћи; 

 Ауто-школе (у околини општине Бачки Петровац, где се обучавају будући 
возачи који ће се кретати путевима општине Бачки Петровац) су изузетно 
битне јер у будућим возачима треба да изграде позитивне ставове о 
безбедности саобраћаја и да им предоче све неопходне чињенице.  

 Превозници и предузећа која имају сопствени возни парк одговорни су  за 
техничку исправност својих возила и ако је могуће са напредним 
системима активне и пасивне безбедности возила, као и да њихови 
запослени који приликом обављања радних задатака користе возила 
нипошто не крше саобраћајне прописе и правила; 

 Медији и средства јавног информисања имају важну улогу у безбедности 
саобраћаја. На тај начин пропагирају безбедност саобраћаја и на 
пластичан начин приказују шта се може десити учесницима у саобраћају 
ако не поштују саобраћајне прописе и правила; 

 Удружења грађана који делују на територији општине Бачки Петровац 
који се баве посебно проблематиком младих а уједно и безбедношћу 
саобраћаја; 

 Јавност општине Бачки Петровац су сви грађани који живе у општини и 
њихова подршка је неопходан услов за ефикасну примену и спровођење 
свих мера у безбедности саобраћаја. 
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12. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја подразумева 
активности усмерене ка праћењу стања безбедности саобраћаја, као и 
дефинисању и примени мера усмерених ка унапређењу нивоа безбедности 
саобраћаја. 

Праћење стања безбедности саобраћаја је континуиран, редован и 
непрекидан процес који поред прикупљања, систематизације и анализе 
података подразумева стално унапређење и развој нових метода и техника за 
праћење стања безбедности саобраћаја.  

Уз праћење безбедности саобраћаја као саставни део иде и извештај о 
стању безбедности саобраћаја које је препознато у Закону о безбедности 
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 
41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019). У члану 14. поменутог Закона 
дефинисано је да надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе 
подноси Скупштини општине извештај о стању безбедности саобраћаја на 
територији јединице локалне самоуправе минимум два пута годишње. Поред 
израде Стратегије безбедности саобраћаја, неопходно је и донети одговарајући 
Акциони план како би се на квалитетнији начин управљало безбедношћу 
саобраћаја. 

Праћење стања безбедности саобраћаја подразумева праћење не само 
саобраћајних незгода и последица, већ праћење свих обележја безбедности 
саобраћаја, попут обележја понашања (индикатори перформанси безбедности 
саобраћаја, саобраћајни прекршаји), ставова о опасностима у саобраћају, 
праћење података о путевима, опреми пута, саобраћају, регистрованим 
моторним и прикључним возилима, возачима, праћење података о ризичним 
деоницама и опасним местима, праћење демографских и социоекономских 
обележја итд. Поред наведеног, веома је важно спроводити бенчмаркинг 
институција и организација са аспекта безбедности саобраћаја. Приступ 
заснован на бенчмаркингу треба да допринесе стабилном унапређењу 
безбедности саобраћаја по узору на најбоља практична искуства.  

Како би се вршило квалитетно праћење безбедности саобраћаја неопходно 
је да се евидентирају бројни подаци и да се изгради база података како би се 
квалитетније вршило праћење безбедности саобраћаја у општини Бачки 
Петровац.  
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Елементи – подаци за квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја: 

 подаци о саобраћајним незгодама, 

 подаци о последицама саобраћајних незгода, 

 подаци о путевима, саобраћајној сигнализацији и саобраћају, 

 подаци о индикаторима понашања учесника у саобраћају, 

 подаци о ставовима учесника у саобраћају 

 подаци о релативним показатељима у безбедности саобраћаја 
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