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РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА



Промене у ЗоБС-у (16. децембар 2009. године)

АБС је основана од стране Владе РС децембра 2009. године

Управни одбор и директор су изабрани маја 2010. године

Пријем запослених обављен 1. септембра 2010. године

Од 2014/15. године у оквиру Сектора оснива се Одељење за лс



Сарадња са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћаја

Пружање стручне помоћи локалним телима за безбедност саобраћаја

Израда стручних упутстава, приручника и водича за унапређење рада локалних тела за бс

Послови организовања стручних скупова и праћење достигнућа у области бс

Давање мишљења на садржај стратегија и акционих планова БС локалних самоуправама

Давање мишљења и смерница за квалитетнију израду програма реализације средстава у 
локалним самоуправама и др.



Извршни орган јединице територијалне аутономије, 
односно јединице локалне самоуправе, општинско веће, 
односно градско веће, може да оснује тело за 
координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања 
послова безбедности саобраћаја на путевима који су из 
делокруга јединице територијалне аутономије, односно 
јединице локалне самоуправе. 

(Члан 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима)





СРЕДСТВА ОД КАЗНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

100 %

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ

70 % (100 %)

БУЏЕТ ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

30 % (100 %)

ЗА ПОТРЕБЕ МУП-а 
52,5 % (75 %)

РАД ДРЖАВНОГ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
УНАПРЕЂЕЊЕ СОВ-а

17,5 % (25 %)

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

15 % (50 %)

РАД ЛОКАЛНОГ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У БС
ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
УНАПРЕЂЕЊЕ СОВ-а
ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА СП

15 % (50 %)



15 % - 100 %                       0 % - 26 %                          0 % - 18%

0 % - 24%                          0 % - 3%      0 % - 50 %



Година РСД КМ
2009. 46.837.069,00 743.445,54
2010. 859.562.889,00 13.643.855,38
2011. 873.736.057,00 13.868.826,30
2012. 892.747.658,00 14.170.597,75
2013. 957.416.327,00 15.197.084,56
2014. 982.157.233,00 15.589.797,35
2015. 1.110.061.242,00 17.620.019,71

5.722.518.475,00 РСД
= 90.833.626,59 КМ



Савета за 
безбедност саобраћаја на подручју 
локалне самоуправе?



Савета

Анализира стање БС и најмање два пута годишње подноси извештај
Скупштини

Непрекидно прати и предлаже мере за унапређење БС

Сагледава и оцењује проблеме у БС са прецизним одређивањем
подељене надлежности и одговорности на локалном нивоу

Предлаже мере и акције у циљу унапређења
СОВ-а деце и других рањивих учесника у саобраћају

Обавља превентивно-промотивне активности и
води кампању о БС



Припреми предлог Стратегије и годишњег Акционог плана БС

Припреми годишњи Програм коришћења планираних средстава
намењених за финансирање унапређења БС

Припреми годишњи Извештај о реализацији планираних средстава
намењених за финансирање унапређења БС

Иницира и остварује сарадњу и координацију свих
органа и организација које превентивно
делују у саобраћају

Обавља друге послове везане за унапређење
БС у складу са Законом о БС

Савета



Савет за 
безбедност 
саобраћаја

Канцеларија за младе Медији

Саобраћајна  
полиција

Дирекција
за изградњу

Редовни и 
прекршајни судови



Медији

Канцеларија за младе

Центар за социјални рад

Школске и предшколске 
установе

Саобраћајна  полиција

Редовни и прекршајни 
судови

Здравствени центар

Невладин сектор

Дирекција за изградњу

Одељење за друштвене 
делатности

Остали субјекти

Савет за безбедност 
саобраћаја



Савета

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА

РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА

ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА

РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ РАДНИХ ГРУПА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА САВЕТА

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА
*УНИФИЦИРАНО АБС



коришћења средстава за унапређење БС? 



УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ (50% УКУПНИХ СРЕДСТАВА)

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ 

ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ/ОПШТИНИ 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

РАД ГРАДСКОГ/ОПШТИНСКОГ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ ОРГАНА НАДЛЕЖНИХ ЗА БС



Израда пројеката и уређење зона школа (израда пројеката, 
извођење радова на уређењу зона ОШ "С. Немања" и ОШ 
"Братство") 4.600.000,00
Израда пројекта: Пешачка стаза ( тротоар) у Змајевачкој улици до 
раскрснице са улицом Вељка Мићуновића и изградња пешачке 
стазе дуж улице
Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима 
града 4.000.000,00
Реализација Елабората безбедности деце у саобраћају у зони 
школе 7.700.000,00

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (50% УКУПНИХ СРЕДСТАВА)



Идентификација и санација опасних места на путевима и 
улицама града 4.950.000,00
Набавка и уградња камера за снимање регистарских таблица и 
мерење брзине 2.520.000,00
Увођење видео надзора 6.297.840,00
Брзински дисплеји (постављање 4 комада на прилазу општини 
Темерин и 2 комада у зонама школа) 3.000.000,00

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (50% УКУПНИХ СРЕДСТАВА)



УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (50% УКУПНИХ СРЕДСТАВА)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Број прекршаја - пролазак на црвено светло

Број прекршаја - пролазак на црвено светло

0

50

100

150

200

250

Број прекршаја - непрописно престројавање

Број прекршаја - непрописно престројавање

Увођење видео надзора 6.297.840,00

Извор: Савет за безбедност саобраћаја града Ниша



УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (50% УКУПНИХ СРЕДСТАВА)

Брзински дисплеји (постављање 6 комада) 3.000.000,00



Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу 
унапређења рада са децом (радионице, акције, семинари и др.) у 
области безбеднисти деце у саобраћају 150.000,00
Реализација пројекта "Безбедан трактор у саобраћају" са циљем 
унапређења саобраћајног образовања и стицање правилних 
ставова о безбедном понашању у саобраћају 400.000,00
Реализација пројекта "Будимо пример деци" са циљем 
промовисања правилних ставова о безбедном понашању 
родитеља у саобраћају 250.000,00
Реализација пројекта вршњачке едукације ученика средње школе 
200.000,00

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА



Реализација пројекта едукације ученика 3 и 4 године средње 
школе од стране особе са инвалидитетом која је настрадала у 
саобраћајној незгоди 150.000,00
Пројекат "Едукација здравственог особља и других субјеката о 
правилној употреби система заштите за децу у возилима" 
150.000,00
Смотре и такмичење деце нижих разреда основних школа 
500.000,00
Подизање техничке исправности трактора 500.000,00
Тестирање ауто такси возача - израда тестова и рад комисија 
70.000,00

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА



Реализација конкурса за најбољи цртеж и макету - предшколци, 
ученици првог до четвртог разреда (организација и награде). 
500.000,00
Едукација ђака на саобраћајном полигону 480.000,00
Организација предавања, такмичења и квизова у саобраћају 
480.000,00
Едукација о штетним последицама употребе опојних средстава 
приликом вожње 480.000,00
Едукација за правилну употребу бицикла у саобраћају 480.000,00
Подстицање невладиних и других организација са циљем 
унапређења СОВ 500.000,00

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА



УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА



УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА



УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА



Набавка опреме за кабинете за саобраћај за ОШ Др. Драгиша 
Мишовић - Чачак и ОШ Степа Степановић - Горња Горевница 
2.000.000,00

Набавка светлећих обележја за ученике основних школа 
500.000,00

Подршка такмичењима деце основних и средњих школа за 
најбоље литерарне, ликовне, музичке и друге радове који 
промовишу безбедно коришћење путева и улица 1.000.000,00

Изградња школског полигона за саобраћајно образовање и 
васпитање деце на простору дворишта ОШ „Вук Караџић“ у 
Рибници 2.500.000,00

ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА



Набавка светлећих торби за обућу за све ђаке прваке, 
саобраћајних буквара за сва одељења првог разреда, маркера 
(наруквица и налепница са рефлектујућим својствима), 
публикација за наставнике и ђаке, ротационих светала за 
тракторе, свитаца, маркера за бицикле, кациге 1.500.000,00

Реализација кампања ради унапређења безбедности саобраћаја 
према различитим структурама (према трактористима, 
мотоциклистима, поштовању ограничења брзине, против 
вожње под дејством алкохола и др.) 600.000,00

Кампања у циљу подизања процента употребе сигурносних 
седишта за децу до 3 године 500.000,00

ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА



Набавка табле за спора возила и жутог ротационог светла 
800.000,00

Реализација кампање "НА МАТУРУ БЕЗ АУТОМОБИЛА!" 
150.000,00

Обележавање Светског дана сећања на жртве саобраћајних 
незгода 50.000,00

Недеља мобилности (Дан без аутомобила) и Глобалн недеља 
безбедности 04-10.05. 50.000,00

Набавка светлоодбојних прслука за децу првог и другог разреда 
основне школе 150.000,00

ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА



Промотивна акција''Дани без аутомобила'' 400.000,00

Акција ''Успори у зони школа'' 1.127.510,89

Снимање два видео спота за већу безбедност младих у 
саобраћају и употребу сигурносних појасева. 150.000,00

Набавка комплета светала (предње и задње светло) за бицикл 
300.000,00

Подршка организовању и раду школских саобраћајних патрола 
и саобраћајних патрола грађана 300.000,00

ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА



ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

 

 
 

 

 



ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Савет за безбедност саобраћаја општине Алексинац



Израда студије: Анализа стања безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама града, за период од 2012. године до 2020. 
године 1.200.000,00

Израда Предлога Стратегије безбедности саобраћаја града за 
период од 2014. године до 2020. године 2.000.000,00

Макро истраживање безбедности деце у саобраћају на територији 
града 6.694.842,50

Истраживање ставова о ризицима у саобраћају и понашања 
учесника о саобраћају у граду и снимање и анализа најважнијих 
обележја понашања учесника у саобраћају 6.000.000,00

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 



Израда проекта: Семинар за васпитаче, учитеље и наставнике у 
циљу унапређења рада са децом из области безбедности 
саобраћаја 2.700.000,00

Студија анализе страдања особа старијих од 65 година и мере у 
циљу повећања безбедности на територији града са презентацијом 
у геронтолошким центрима и домовима  пензионера 3.500.000,00

Студија: Утврђивање захтева и потреба за успостављање 
бициклистичког саобраћаја у приградском делу града са посебним 
освртом на безбедност бициклиста у саобраћају и дефинисање 
конкретних мера 3.500.000,00

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 



Студија: Унапређење саобраћајних површина намењених кретању 
особа са посебним потребама за дефинисане локације 
3.500.000,00

Праћење индикатора БС у општини 500.000,00

Истраживање других проблема у БС

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 



НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 



Накнаде члановима Савета и другим ангажованим лицима за 

рад на седницама Тела и за рад у радним групама;

Трошкови припреме материјала за седнице Тела

Учешће чланова Тела на стручним скуповима

Други трошкови

РАД ГРАДСКОГ/ОПШТИНСКОГ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 



РАД ГРАДСКОГ/ОПШТИНСКОГ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 



Како доношење

унапређење БС у ЈЛС? 



Табле са називима улица и кућним 
бројевима 

Набавка радних комбинезона 590.000

Набавка радних качкета 100.000

Стратегија функционисања дистрибуције 
робе 500.000

Надстрешнице за аутобуска стајалишта 
2.537.000

Туристичка сигнализација 500.000

Изградња аутобуских стајалишта 500.000

Реконструкција шахти 100.000

Набавка и постављање аутобуских 
стајалишта 2.600.000

Израда зелених баријера 2.000.000

Помоћ јавном комуналном предузећу у 
насељеном месту 1.500.000

Набавка дигиталних тахографа 400.000

Набавка возила за обуку ученика 1.200.000

Набавка пећи за полицију 400.000

Набавка чамца 

Студија јавног превоза, студија јавног 
паркиралишта 2.000.000

Крпљење ударних рупа и колотрага 
битуминизираним носећим слојем од 
кречњачког агрегата 579.700,00 РСД

Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза 
д=6-8 цм пнеуматским пиштољем, са 
пребацивањем ископаног материјала на 
банкину, издувавањем компресором или 
чишћењем метлом 134.200,00 РСД



Крпљење ударних рупа и колотрага битуминизираним носећим слојем од 
кречњачког агрегата 579.700,00 РСД

Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8 цм пнеуматским пиштољем, са 
пребацивањем ископаног материјала на банкину, издувавањем компресором или 
чишћењем метлом 134.200,00 РСД

Радови на редовном одржавању асфалтног коловоза општинског пута Владимировац 
– Девојачки Бунар

Набавка дигиталних тахографа за ЈКП ''АТП Панчево'' 400.000,00 РСД





Формирање Савета за безбедност саобраћаја

Препознавање приоритета – анализа постојећег стања

Конкурисање са добрим пројектима

Реализација активности из пројекта

Подношење извештаја о реализованом пројекту



Сектор за превенцију и локалне самоуправе
Одељење за локалне самоуправе

Томислав Петровић
Тел. +381 64/842 8061

Емаил. tomislav.petrovic@abs.gov.rs


