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Основни подаци о Општини* 

Становника 

 

 

Дужина путне мреже 

 

 

Регистрованих моторних  
и прикључних возила 
 

7 837 

око 
105 km 

* Подаци преузети од РЗС, датум преузимања, април 2019 

- IA-1: државна граница са Мађарском 

(гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – 

Београд – Врање – државна граница са 

Македонијом (гранични прелаз 
Прешево); 

- IБ-24: Баточина – Крагујевац – Краљево; 

- IIA-158: Мала Крсна – Велика Плана – 

Баточина – Јагодина – Ћуприја – Параћин 
– Ражањ – Алексинац – Ниш – Дољевац – 

Лесковац – Владичин Хан – Врање – 

Бујановац - државна граница са 
Македонијом. 

2 376 



Кључне институције и организације у области БС у Општини 

• Скупштина Општине,  
• Председник Општине, 
• Савет за безбедност саобраћаја 

општине Лапово, 
• Општинско веће, 
• Општинска управа, 
• Саобраћајна полиција – ПС 

Лапово, 
• Дом здравља Лапово, 

• Одбор за безбедност и 
саобраћај, 
 

• Црвени крст у Лапову, 
• Правна лица за вршење техничких 

прегледа на територији Општине, 
• Установе образовања и 

васпитања на територији 
Општине, 

• Медији на територији Општине, 
• Спортски клубови, 
• Привредна друштва и 

предузетници са седиштем на 
територији Општине, 

• Остала удружења и организације. 



Правни и стратешки оквир безбедности саобраћаја у Лапову 

Статут општине Лапово из 2019. године  

Просторни план општине Лапово (2011-2020) 

План генералне регулације за грађевинско подручје општине 
Лапово од 2015. године 

Стратегија одрживог развоја општине Лапово (2017-2021) 

Одлука о безбедности саобраћаја, 2011. године 



Финансијски оквир и трошкови саобраћајних незгода 
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Анализа саобраћајних незгода које су се догодиле на територији Општине, 1997-2018 
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Анализа саобраћајних незгода које су се догодиле на територији Општине, 2014-2018 
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Јавни и саобраћајни ризик, 2016. године 
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Анализа саобраћајних незгода, 2014-2018 (најважнији закључци) 

• 213 саобраћајних незгода, 122 лица настрадало, 3 лица погинуло; 
• Возачи најчешће страдају (57%); 

• Најугроженија група старости од 31 до 44 година (65+); 

• Млади највише страдају као возачи и путници (по 45%); 

• Најзаступљенија група типова саобраћајних незгода је „СН са једним 
возилом“ (2016-2018); 

• Најизраженије групе утицајних фактора су „предузимање 
непромишљених радњи од стране возача“ и „пропусти возача због 
лошег психофизичког стања, непажње расејаности“ (2016-2018); 

• 14% деце настрадало је у својству возача бицикла, 29% у својству 
пешака, док је у својству путника настрадало 57% деце. 

 



Просторна анализа СН у Лапову, 2015-

2018 
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Активности након СН, ставови, индикатори… 

ПУ 
Крагујевац 

Просечно време одзива ХМП – 11,86 минута (АБС, 2018) 

85% испитаника веома забринуто за проблем 
СН, (АБС, 2018) 

Употреба заштитног система за децу (44%) (АБС, 
2018) 

Проценат прекорачења брзине путничких аутомобила 
за најмање 10 km/h у насељу (29,6%), (АБС, 2018) 



Жељено стање 



Циљеви 

да се одржи тренд „0“ погинулих лица у саобраћају; 

да се број тешко повређених лица у саобраћају смањи 
бар за половину у 2024. години, у односу на 2015. годину; 

да се одржи тренд „0“ погинуле деце у саобраћају; 

да се одржи тренд „0“ тешко повређене деце у 
саобраћају;  

да се преполове укупни, годишњи друштвено-
економски трошкови саобраћајних незгода у 2024. 
години, у односу на 2015. годину. 



Трошкови саобраћајних незгода 



Кључне области рада 

ЕФИКАСНИЈЕ 
УПРАВЉАЊЕ 
БЕЗБЕДНОШ-

ЋУ 
САОБРАЋАЈА 

БЕЗБЕДНИЈИ 
ПУТЕВИ 

БЕЗБЕДНИЈА 
ВОЗИЛА 

БЕЗБЕДНИЈИ 
УЧЕСНИЦИ У 
САОБРАЋАЈУ 

ДЕЛОВАЊЕ 
НАКОН 

САОБРАЋАЈНЕ 
НЕЗГОДЕ 



1. стуб – Ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја 

Основне смернице Проблеми 

стратешки оквир 

одржив и ефикасан систем БС 

база података о обележјима БС 

управљање у БС на основу података 

изградња и јачање чинилаца у систему 
управљања на подручју Лапова 

примена савремених технологија и алата 
у процесу препознавања приоритета 
деловања и процене ефеката мера… 

недостатак стратешког оквира рада и недостатак 
дугорочног планирања активности безбедности 
саобраћаја, 

рад у БС без података о обележјима БС, 

слаба координација активности институција и 
организација БС на подручју Лапова, 

недостатак праћења реализације планираних мера 
и активности и њихове ефикасности, 
недостатак јасног модела планирања и трошења 
средстава намењених финансирању безбедности 
саобраћаја у складу са важећим Законима… 



2. стуб – Безбеднији путеви  
Основне смернице Проблеми 

успоставити системско планирање у области 
регулисања саобраћаја и развоја мреже 
саобраћајница, 
успоставити референтни систем општинских 
путева и улица на подручју општине Лапово,  

пут треба да спречи или ублажи последице 
настале СН, 

непостојање управљача пута на територији 
општине Лапово, 

непостојање адекватне базе података о путевима, 
опреми пута, саобраћајној сигнализацији, 

недостатак континуитета и спровођења 
независних оцена доприноса пута настанку СН са 
најтежим последицама, 
 непостојање савремених система обележавања 
зоне основних школа,  
непостојање системског управљања брзинама на 
свим путевима…  

успоставити примену савремених алата у 
складу са Законом о путевима, за 
анализу безбедности пута, 

успоставити базу података о путу, 
опреми пута и саобраћајној 
сигнализацији… 



3. стуб – Безбеднија возила 

Основне смернице Проблеми 

возило не сме да буде узрок СН; 

возило треба да спречи СН; 
возило треба да спречи или ублажи 
последице настале СН; 

недовољна знања возача о значају безбедног 
возила на путу, 

неодговарајуће одржавање техничке исправности 
возила,  

недовољна техничка исправност ТРАКТОРА, 
БИЦИКАЛА   

недоследно спровођење процедура везаних за 
контролу техничке исправности возила,  

квалитетан рад правних лица која 
врше техничке прегледе. 



4. стуб – Безбеднији учесници у саобраћају 

Основне смернице Проблеми 

унапређење знања и вештина возача 
почетника кроз реализацију додатних 
теоријских и практичних обука,  
утицај на најмлађу популацију кроз изградњу 
позитивних ставова, безбедног понашања, 

утицај на унапређење свести, ставова, знања, 
вештина и понашања код већ формираних 
„искусних“ и старијих учесника у саобраћају, 

непоштовање прописа од стране учесника у 
саобраћају,  
непостојање континуитета у медијском и јавном 
промовисању значаја безбедности и ризицима 
учесника у саобраћају,  
низак ниво свести о потреби безбедног понашања 
у саобраћају,  
низак ниво свести о повећању ризика којем 
доприноси непрописно понашање,  
неискоришћени капацитети основних и средњих 
школа у погледу утицаја на безбедно понашање 
најмлађих и младих учесника у саобраћају 

унапређење рада основних и средњих школа 
у вези са саобраћајним васпитањем… 



5. стуб – Деловање након саобраћајне незгоде 

Основне смернице Проблеми 

спречавање тзв. секундарних саобраћајних 
незгода 

спасавање живота и ублажавање 
здравствених последица повређених лица 
након СН 

унапређење техничких и људских ресурса 
ангажованих у раду хитних медицинских 
служби, 

недовољна техничка опремљеност и 
обученост свих хитних служби, 
недовољно увежбавање за координирано 
деловања свих хитних служби 

недовољан број обучених кадрова задужених 
за обезбеђење лица места и квалитетно 
прикупљање података након догађања СН, 
недовољан број и обим активности од стране 
локалних организација у области едукације 
становништва о пружању прве помоћи итд. 

координација деловања хитних служби 
приликом отклањања, односно ублажавања 
последица саобраћајних незгода… 



Успостављање стратешког управљања у безбедности саобраћаја и рад са 
подацима о обележјима БС у оквиру локалне базе података; 

 

Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже; 

 

Унапређење техничке исправности свих возила, а посебно БИЦИКАЛА; 

 
 

Унапређење безбедности старијих категорија  
    учесника у саобраћају; 
 
 

 Унапређење техничке опреме и знања екипа  
     саобраћајне полиције, служби хитне медицинске  
     помоћи и ватрогасних служби. 

Кључни изазови 



Носиоци активности 

- Савет за БС 

-  Управљач путa на 
територији општине 

Лапово 

-  Саобраћајна полиција 

-  Саобраћајна 
инспекција - Савет за БС 

 Установе образовања и 
васпитања 

 Надлежни прекршајни суд 

 Медији и НВО на територији 
општине Лапово 

 Саобраћајна полиција 

- Савет за БС 

 Здравствене установе, службе 
ХМП 

 Саобраћајна полиција и 
ватрогасне јединице 

 Спољни стручни сарадници из 
области саобраћајног 

инжењерства 

- Савет за БС 

- Транспортне компаније  
- - Правна лица која врше 

технички преглед возила 

- Савет за БС 
-  Скупштина општине 

-  Председник општине 
-  Политичке странке 

-  Невладине организације 
-  Удружења привредника 



Праћење и извештавање 

Референтни 
систем 

општинских 
путева и улица, 
катастар саоб. 

знакова 

Безбедносне 
карактеристике 
путева („Црне 

тачке, мапирање 
ризика, ПБС...) 

Индикатори 
понашања 
учесника у 
саобраћају 

Саобраћајне 
незгоде 

Учесници 
саобраћајних 

незгода 

Идентификација 
проблема БС 
(релативни 

показатељи) 



Акциони план за спровођење Стратегије 
2019 - 2024. године 

- Активности 

- Период за реализацију 

- Носиоци активности 

- Сарадња 

- Индикатори успешности 

- Извори финансирања 

- Износ  

Управљање безбедношћу саобраћаја 

Безбеднији путеви 

Безбеднија возила 

Безбеднији учесници у саобраћају 

Деловање након саобраћајне незгоде 
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Акциони план за спровођење Стратегије 
2019 - 2024. године 

1.
 ст

уб
 • ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ САВЕТА 

ЗА БС У СИСТЕМУ БС; 
• УСПОСТАВЉАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ БАЗЕ 
ПОДАТАКА; 

• НАБАВКА САВРЕМЕНИХ 
УРЕЂАЈА ЗА 
ПОЛИЦИЈСКЕ 
КОНТРОЛЕ 
САОБРАЋАЈА. 

2.
 ст

уб
 • ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА 

МАПИРАЊА РИЗИКА; 

• ПРИПРЕМА ЛОКАЛНОГ 
УПРАВЉАЧА ПУТА ЗА 
ПРИМЕНУ АЛАТА; 

• СПРОВОЂЕЊЕ ПБС; 
• ИЗРАДА АНАЛИЗА 

ПРОЦЕНА ДОПРИНОСА 
ПУТА СН; 

• СИСТЕМ ВИДЕО 
НАДЗОРА; 

• СТУДИЈА ПАРКИРАЊА..  

3.
 ст

уб
 • СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
КОНТРОЛОРА 
ТЕХНИЧКИХ 
ПРЕГЛЕДА; 

• СПРОВОЂЕЊЕ 
КАМПАЊЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ ВОЗАЧА 
СА АСПЕКТА 
ПОВЕЋАЊА БЕЗБ. 
ВОЗИЛА; 

• БЕСПЛАТАН 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД..  

≈  3.000.000 дин. ≈  3.650.000 дин. ≈  370.000 дин. 



Акциони план за спровођење Стратегије 
2019 - 2024. године 

4.
 ст

уб
 • АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА 

УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ; 

• АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА 
ПОВЕЋАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ 
СТАРИЈИХ УЧЕСНИКА; 

• КАМПАЊA ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О 
РИЗИЦИМА КОЈЕ НОСИ 
ПРЕКОРАЧЕЊЕ БРЗИНЕ; 

• КАМПАЊА УСМЕРЕНА НА 
СМАЊЕЊЕ ВОЖЊЕ ПОД ДЕЈСТВОМ 
АЛКОХОЛА.. 

5.
 ст

уб
 • ТРЕНИНЗИ И ВЕЖБЕ У ЦИЉУ 

УНАПРЕЂЕЊА КООРДИНИСАНОГ 
ДЕЛОВАЊА ХИТНИХ СЛУЖБИ НА 
МЕСТУ СН; 

• ОБУКА ВОЗАЧА ВОЗИЛА ХИТНИХ 
СЛУЖБИ… 

≈  500.000 дин. ≈  300.000 дин. 



Хвала на пажњи! 

АМСС – Центар за моторна возила 

ИРЦ - Истраживачко развојни центар 

Кнегиње Зорке 58 

11111 Београд 

www.cmv.rs 

irc@cmc.rs 


