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Начелник Одељења за безбедност саобраћаја 

Регионална радионица о безбедности саобраћаја,  Хотел „М“ Београд, 15. – 16. октобар 2014. год. 



Расподела броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима и 

броја погинулих лица у периоду од 1981. до 2013. год. 



Последице саобраћајних незгода у Републици Србији у периоду 

од 2000. до 2013. год. 

Година Погинули 
Тешко 

повређени 
Лакше 

повређени 
Повређени Настрадали 

2000 1048 5204 11414 16618 17666 

2001 1275 5777 14129 19906 21181 

2002 854 4314 10446 14760 15614 

2003 868 4551 11403 15954 16822 

2004 960 4864 12709 17573 18533 

2005 843 4401 12490 16891 17734 

2006 910 4778 13633 18411 19321 

2007 968 5318 16891 22209 23177 

2008 905 5197 17100 22297 23202 

2009 810 4638 16873 21511 22321 

2010 660 3893 15433 19326 19986 

2011 731 3777 15535 19312 20043 

2012 684 3545 14861 18406 19090 

2013 650 3422 15048 18470 19120 

 



Расподела саобраћајних незгода и саобраћајних незгода са 
настрадалим лицима у периоду од 2000. до 2013. године 



2012 2013 

тренд 

(%) 

Укупан број СН 37559 37140 -1,12 

Погинулих лица 684 650 -4,97 

Тешко повређених лица 3545 3422 -3,47 

Лица са лаким телесним повредама 14861 15048 +1,24 

Показатељи безбедности саобраћаја за 2012. и 2013. 

годину 



Организација безбедности саобраћаја у Републици Србији 



Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима 

 
• Оснивач:  

 Влада Републике Србије 

 

• Циљ:  

 

– сарадња и усклађено обављања 
послова у функцији унапређења 
безбедности саобраћаја на 
путевима,  

 

– иницирање и праћење 
превентивних и других активности 
у области безбедности саобраћаја 
на путевима. 

 
 

• 7 Стручних радних група 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

МИНИСТРИ

Колегијум Стручних радних
група - Помоћници министра

и дир. Агенције за безбедност
саобраћаја

Стручне радне групе

        Координација у
безбедности саобраћаја

Министарство саобраћаја
         и транспорта



Агенција за безбедност саобраћаја 

Директор

     Кабинет 
   директора

Сектор за правне,
финансијске и 
опште послове

  Сектор за планирање,

      развој и квалитет
   Сектор за 
     возаче

Сектор за
   возила

Одељење за правне
  и опште послове

Одељење за
  економско- 

 финансијске 
   послове

     Одељење за 
заједничке послове

Одељење аналитике
      и статистике

   Одељење за 
развој и квалитет

   Одељење плана и
стручно - оперативних
          послова

    Одељење 
  евиденција и
    регистра

  Одељење плана
  и стручно - опер.
        послова

Одељење евиденција
           и регистра

      Одељење за
     хомологацију
   возила, делова и
          опреме



 
 
 

Национална стратегија безбедности саобраћаја 

 
 

 

• Стратегија безбедности саобраћаја у периоду 2014 - 2020. године,  

• Циљ: Смањен број погинулих на путевима Републике Србије за 50%.   

 
DECENIJA ZA BEZBEDNOST 

JE AKCIJA 

Decenija akcije UN-a za 

bezbednost saobraćaja na 

putevima 2011 - 2020 

Усваја Влада на предлог 

Тела за координацију 

• Полазне основе за доношење националне 
стратегије безбедности саобраћаја на 
путевима 



Финансирање безбедности саобраћаја  

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09 , 53/10 , 101/11 , 32/13 – УС и 55/14 ) 
 
Члан 17. 
(1) Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права 
и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. 
(2) Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: 
1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне 
самоуправе, 
2) наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима, 
3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или 
јединици локалне самоуправе, 
4) остали приходи. 

 
Члан 18. 
(1) Средства од новчаних казни из члана 17. став 2. тачка 2) овог закона, у висини од 70% припадају 
буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији 
је прекршај учињен. Од 70% средстава која припадају буџету Републике, 75% се користи за потребе 
Министарства унутрашњих послова. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне 
самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање 
саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. 
(2) Средства из става 1. овог члана користе се за намене утврђене у том ставу, односно за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 



Хвала на пажњи! 

Контакт: 
jasmina.jovanovic@mgsi.gov.rs  
 

mailto:jasmina.jovanovic@mgsi.gov.rs

