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На основу члана 56. Закона о  локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 

Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аут.тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 

34. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019 ) и чланoва 48, став 1 и 2., 154. став 2. и 

155. став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године донела је 

 

О Д Л У К У 

  

Потврђује се мандат одборнику Скупштине оштине Топола изабраном на изборима одржаним 

21.06.2020. и 28.06.2020. године, Дејану Манојловић из Крћевца  са изборне листе ,,Нови људи за бољу 

Тополу - Мирко Јевтић знамо се“. 

Мандат одборника траје до истека мандата одборницима чији је мандат потврђен Одлуком о 

потврђивању мандата одборника Скупштине општине Топола број   020-149/2020-05-I од 19.8.2020. 

године. 

Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања мандата, односно  19.6.2021. године. 

Ову Одлуку објавити у ,,Службеном  гласнику СО Топола“. 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од доношења Одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број 020-642/2021-05-I       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Дана 25.12.2021. године                   Владимир Радојковић, с.р.  

-2- 
На основу члана 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука РС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128-др.закон), члана 139. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и члана 154. став 2 и 155. став 1. Пословника Скупштине 

општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

Члан 1.   

 I   Усваја се Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Топола за период од 2021. до 

2025. године са Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине 

Топола за период од 2021. до 2025. Године 

 II  Саставни део ове Одлуке је Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Топола за 

период од 2021. до 2025. године са Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима општине Топола за период од 2021. до 2025. године 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-633/2021-05-I                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

Дана: 25.12.2021. године             Владимир Радојковић, с.р. 
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СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ 

ДАТУМ 

ОБЈАВЉИВАЊА 
Јун 2021. године 

НАРУЧИЛАЦ 

Општина Топола 

Савет за безбедност саобраћаја општине Топола 

Булевар Краља Александра I број 9 

РЕЗИМЕ 

Општина Топола 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 Топола за 

период од 2021. до 2025. године. Стратегија представља кровни стратешки 

документ јединице локалне самоуправе у области безбедности саобраћаја, који 

садржи најважније елементе постојећег стања безбедности саобраћаја на подручју 

општине Топола, 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. 

ИЗРАЂИВАЧ 

RSTS 

Новосадска бр. 97 

21 234 Бачки Јарак 

ЗАКОНСКИ 

ОСНОВ 

Члан 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)  

РУКОВОДИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
Драган Бјељац, маст. инж. саоб. 

 

 

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. 

Последњих 40 година најразвијеније земље успешно управљају безбедношћу саобраћаја, тако да 

омогућавају неометан развој друштва и саобраћаја, уз непрекидно смањење броја саобраћајних незгода и 

настрадалих лица. У истом периоду је значајно порастао број незгода и број настрадалих лица у земљама 

са малим и средњим бруто националним дохотком.  
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Саобраћај је егзистенцијална функција која је допринела развоју цивилизације. Без саобраћаја није могућ 

опстанак и функционисање живота. Саобраћај има за циљ повезивање осталих функција живота, уз што 

мање нежељених ефеката.  

Данас је саобраћај праћен великим бројем негативних појава, које прате његов развој и интензитет, а 

истовремено нарушавају интересе друштва. Данас од негативних последица саобраћаја човечанство трпи 

изузетно велике губитке. Једна од негативних појава у саобраћају, су и саобраћајне незгоде. 

Саобраћајне незгоде представљају најзначајнији облик небезбедности саобраћаја због чега су препознате 

широм света као глобални, здравствени, друштвени и економски проблем. Према подацима Светске 

здравствене организације, у свету, у саобраћајним незгодама, живот изгуби 1.25 милиона људи годишње, 

што чини преко 3.000 смртних случајева дневно. Повреде у саобраћајним незгодама су тренутно водећи 

узрок смрти у старосној групи од 15 до 29 године. 

 
Тренд пораста броја погинулих и повређених у саобраћају може се променити добро организованим 

радом и спровођењем добро осмишљених и координираних мера. 

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 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. 

Општина Топола је препознала значај и могућности стратешког управљања безбедношћу саобраћаја и 

наручила израду студије чији је циљ припрема предлога Стратегије безбедности саобраћаја на путевима 

општине Топола у периоду од 2021. до 2025. године. Овај предлог је усклађен са свим међународним 

документима, најбољом праксом, прописима Републике Србије и општине Топола, државним стратешким 

и планским документима. С обзиром на велика очекивања и сложен процес припреме, предвиђено је да се 

предлог Стратегије базира на подацима. 

Такође, унапређење стања безбедности саобраћаја на националном нивоу није могуће без унапређења 

стања безбедности саобраћаја на локалном нивоу, односно у општинама и градовима Републике Србије. 

На тај начин, општина Топола је препознала потребу за унапређењем безбедности саобраћаја доношењем 

одлуке о усвајању плана активности – Програм безбедности саобраћаја за општину Топола за 2020. 

годину, у оквиру ког је дефинисана потреба израде Стратегије безбедности саобраћаја општине Топола за 

период од 2021. до 2025. године са пратећим Акционим планом. 

 

1. УВОД 

Сврха доношења Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Топола за период од 2020. до 

2025. 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 

Саобраћајне "незгоде" нису "несреће", тј. страдање у саобраћају није случајно, већ је резултат 

системских грешака и нерада. 



 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА  Година MMXXI   Број 17  27. Децембар 2021. страна 4 

саобраћаја којем тежимо и смернице којима ћемо најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног 

стања безбедности саобраћаја на путевима у општини Топола. 

Израда једног стратешког документа из области безбедности саобраћаја представља комплексан процес 

који обухвата детаљну анализу и сагледавање постојећег стања безбедности саобраћаја, усаглашавање и 

дефинисање параметара жељеног стања и координирано планирање и спровођење оптималних 

управљачких мера којима ће се постојеће стање приближавати жељеном стању безбедности саобраћаја. 

Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева постојање развијеног заштитног система у 

безбедности саобраћаја, активно учешће многобројних субјеката, сарадњу и усаглашено деловање. Ово су 

веома амбициозне, али неопходне претпоставке које нису обезбеђене у потпуности. Успех у реализацији 

ове стратегије ће зависити од квалитета садржаја, од одмерености циљева, избора и планирања 

оптималних мера, од активности надлежних субјеката у различитим областима и посвећености директно 

задужених за успех у реализацији Стратегије, а посебно од политичке и полицијске подршке. 

Човек је имао потребу да се креће кроз простор, да осваја нова пространства и нове територије. Живот 

човека је одувек био угрожен, само што су се извори, природа и домашај опасности временом мењали. 

Раније је човек био више угрожен од разних природних појава, док је касније био све више угрожен од 

производа свога ума. Један од производа који угрожава свог креатора је и превозно средство које се 

користи у саобраћају. Човек је једино биће које себе угрожава на овај начин.  

Развој моторног саобраћаја унео је велике промене, не само у саобраћају него и у живот човека, изменио 

је постојеће услове и створио нове изворе опасности. Безбедност друмског саобраћаја је постала једна од 

главних друштвених брига. Човек је током година усавршавао свој изум и створио је изванредне техничке 

услове да се брзо креће. Безбедност саобраћаја није само друштвени проблем, већ првенствено проблем 

који је изазван неуравнотеженим техничким и другим напретком друштва. 

Друштво није увек имало исте проблеме безбедности саобраћаја (по врсти и обиму). Ови проблеми нису 

имали исти значај, нису били на исти начин третирани, нити су на исти начин решавани. 

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 Топола 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. 

Унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Топола има индиректан утицај на целокупну 

привреду општине, смањење трошкова због мањег броја саобраћајних незгода, ефикаснији како транзитни 

тако и локални саобраћај и стварање осећаја сигурног окружења за све становнике општине и све друге 

учеснике у саобраћају који користе путеве и улице на територији општине. 

Управљање у безбедности саобраћаја обухвата три процеса: 

1. Праћење постојећег стања, 

2. Дефинисање жељеног стања, 

3. Примена мера којима се постојеће стање приближава жељеном стању  

Праћење постојећег стања подразумева низ поступака везаних за прикупљање тачних података, 

формирање и стално ажурирање базе података о саобраћају, путу, о саобраћајним незгодама, о 

последицама незгода, као и о осталим важним обележјима безбедности саобраћаја. Узимањем у обзир 

политичких, економских, социјалних, културолошких и саобраћајних услова, друштво поставља циљеве, 

односно жељени ниво безбедности својих грађана у саобраћају, односно прихватљив ниво угрожености у 

саобраћају.  

Жељено стање се достиже планским деловањем и применом добро осмишљених и стручно пројектованих, 

одрживих мера како би се постојећи ниво угрожености грађана приближио друштвено и политички 

прихватљивом нивоу. Као и у другим областима, припрема, доношење и доследно спровођење стратешких 

докумената (политика, стратегија и стратешки акциони планови) је најбољи начин да се обезбеди амбијент за 

успешно и ефикасно политичко управљање и достизање циљева.  

Стратешким документима се обезбеђује политички прихватљив, стручан и добро усмераван утицај на 

најважније елементе саобраћајног система. Искуства најразвијенијих земаља указују да су се одрживи 

позитивни резултати постигли тек успостављањем снажних заштитних система и добре сарадње између 

појединих елемената овог система. Неопходно је успоставити сарадњу између корисника којима саобраћај служи 

да остваре неке своје потребе, оних који зарађују од саобраћаја и оних чији је задатак да се брину о саобраћају. 
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У сврху израде ове Стратегије безбедности саобраћаја, а у процесу прикупљања стручне и научне грађе 

везане за израду стратегија у свету и код нас, прикупљена су најсавременија светска искуства у 

безбедности саобраћаја, као и позитивна пракса. Анализом ових документа се дошло до најсавременијих 

концепата управљања саобраћајним системима у свету, као најбоље светске праксе. Извршено је 

поређење са домаћом праксом, при чему је вршено сагледавање могућности примена најбоље светске 

праксе на нашим просторима, а посебно на простору општине Каеижа. Прикупљена светска искуства су 

била основ за стратегију безбедности саобраћаја општине Топола, и предлог одговарајућих решења за 

унапређење безбедности саобраћајног система. 

У даљем току рада на предлогу ове стратегије је извршено формирање концепта базе података о 

саобраћајним незгодама на територији општине Топола. Анализом доступних података је дат преглед 

тренутног стања безбедности саобраћаја, као и приказ стања безбедности саобраћаја у протеклом периоду, 

на основу чега су препознати одређени периоди са повећаном угроженошћу учесника у саобраћају. 

Извршена је анализа најважнијих докумената везаних за функционисање саобраћајног система општине 

Топола, достављених од стране Наручиоца и дат је осврт на значај ових докумената за безбедност 

саобраћаја на територији општине Топола. Такође је анализиран и систем управљања безбедношћу 

саобраћаја општине Топола, као и надлежности и одговорности важних организација и појединаца. 

Прегледом до сада спроведених студија и пројеката везаних за саобраћајни систем је анализиран њихов 

утицај на стање безбедности саобраћаја и значај за формирање стратегије безбедности саобраћаја на 

територији општине Топола. 

 

1.1. ОПШТИНА ТОПОЛА 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ–Простор на коме се налази општина Топола у географском смислу, налази се 

између 44°09´ и 44°22´ северне географске ширине, и 18°07´ и 18°31´ источне географске дужине. Западни 

и јужни део територије општине налази се на огранцима планина Рудник и Венчац, а источни и северни 

део отворен је долинама Јасенице и Кубршнице према Поморављу.Кроз територију општине Топола 

пролазе важни државни путеви I и II реда, који омогућавају интегрисање у шире просторне целине. 

У мрежи урбаних насеља, Топола представља мањи урбани центар у оквиру функционалног урбаног 

подручја (ФУП-а) националног значаја (заједно са насељима: Лапово, Баточина, Кнић и Рача) са центром 

у Крагујевцу.Припада Шумадијској области, у оквиру региона Шумадија и западна Србија. 

Повољност гео-стратешког положаја насеља општине посебно се огледа у проласку државних путева I и II 

реда кроз подручје општине који га повезују са ужим и ширим регионалним окружењем (што је утицало и 

на концентрацију и развој насеља у овом потезу), али повољан географски положај није саобраћајно 

валоризован у мери која му одговара (недовољан квалитет саобраћајне инфраструктуре; неадекватна 

инфраструктурна опремљеност). 

Постојећа мрежа насељана територији општине Топола формирана је у18.веку. Основни облик насеља 

био је разбијени тип који је касније делимично модификован формирањем градског и сеоских центара, 

као последицаурбанизације и индустријализације. 

Општина Топола једна је од седам општина Шумадијског округа. Она заузима његов северни део. Како су 

јој границе према суседним општинама различите дужине и неправилног облика, то је и сама Tополска 

општина издуженог облика. Дуж осе од југозапада ка североистоку протеже се у дужини од 31,5 

километара. Краћа оса северозапад-југоисток има тек 5 километара. Целокупна граница дужине је око 108 

километара. Од Београда је удаљена 80 км. На 220 км јужно од ње налази се Ниш, а раздаљина од 280 км 

на северу, до Суботице. Простире се на површини од 365 км2, на којој живи 20.929 становника, у просеку 

77 становника на 1 км2. 

Тополска општина заузима 14,91 % укупне површине Шумадијског округа (2.386,71 км2) и на четвртом је 

месту по пространству територије. Испред ње су Kрагујевачка, Kнићка и Aранђеловачка општина. Осим 

Тополе и насеља Наталинци, које имају делом карактеристике урбаног насеља, остала општинска места 

сеоског су типа, што говори о опредељености овога краја за пољопривредну производњу. На територији 

Tополске општине налази се 29 сеоских насеља. Године 2000. формирано је и регистровано укупно 30 

месних заједница. На десној обали реке Јасенице налазе се насеља: Овсиште, Горович, Шуме, Горња и 

Доња Трнава и Павловац, а на левој Војковци, Горња Шаторња, Доња Трешњевица, Винча, Пласковац, 

сама варош Топола (уметнута између Каменице и Јасенице), Жабаре, Јунковац, Наталинци и Клока. Атари 

насеља Гуришевци, Наталинци, Манојловац, Доња Шаторња, Блазнава и Божурња налазе се на обе обале 

реке. На десној обали реке Кубршнице су села Липовац, Загорица и Рајковац, а на левој Крћевац, 

Белосавци, Јеленац и Маскар. На левој обали реке Раче сместило се село Светлић. 

Плодно земљиште и умерено континентална клима погодују пољопривреди па је она водећа привредна 

грана. Воћарству се придаје посебна пажња, док се виноградарство сматра делатношћу од изузетног 

значаја. Поред пољопривреде Општина Топола свој развој у будућности базира на туризму као 

привредној грани од посебног значаја. 

Број становника у општини Топола временом опада што показују резултати пописа становништва који су 

приказани у табели 1.1. и на слици 1.1. 
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Табела 1.1. – Број становништва у пописима 
Година пописа Број становника 

1948. 31.918 

1953. 32.561 

1961. 31.860 

1971. 30.322 

1981. 29.418 

1991. 27.579 

2002 25.292 

2011. 22.329 

2016. 20.939 

 

 

 
 

Слика 1.1. – Број становништва у пописима 
 

У Републици Србији је на попису 2011. године регистровано 7.186.862 становника, стога из наведеног 

можемо закључити да општина Топола чини 0,29% становиштва у односу на целу државу. 

На подручју плана заступљен је искључиво друмски саобраћај. Подручје општине Топола је веома добро 

покривено саобраћајном мрежом државних путева првог (М-23 и М-4) и другог реда (R-109а, R-126, R-

215 и R-215а), као и разгранатом мрежом општинских и не категорисаних путева. Ова мрежа путева је у 

задовољавајућем стању и потребна је рeдовна контрола квалитета и рехабилитација уз стандардизацију и 

модернизацију да би се квалитет ускладио са европским стандардима.  

Укупна дужина општинских путева на територији општине Топола је 138,2 km. Велики број ових путева 

саграђен је током касних 60-тих и раних 70-тих година. Последњих година су уложена значајна новчана 

средства у реконструкцију локалне путне мреже. Кретање пешака одвија се по тротоарима, али и 

коловозом што је посебно изражено у сеоским насељима. 
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Слика 1.2. – Урбанистички изглед општине Toпола 

Подручје општине Топола налази се у средишњој Србији, у североисточном делу Шумадијског управног 

округа који чини 7 општина, са центром у Крагујевцу. Системом државних путева, Топола је повезана са 

суседним општинама истог округа: Аранђеловац (15 km), Рача (30 km), Крагујевац (40 km), општином 

Подунавског управног округа: Смедеревска Паланка (30 km), општином Града Београда: Младеновац (25 

km), и са општином Горњи Милановац (40 km) која припада Моравичком управном округу. Насеље 

Топола је општински центар и једино градско насеље у општини. Налази се у северном делу општине 

испод брда Опленац. 

Кроз општину Топола  пролазе државни путеви I реда и државни пут II реда у укупној дужини од  84.672 

метара. Такође кроз територију општине Топола пролазе и општински пути дужине од око 138.200 

метара. Укупна дужина путне мреже која у општини Топола је око 222.900 метара, а све је то приказано у 

табели 1.2. 

Табела .1.2– Дужина путне мреже (дужине у метрима) 

Општина Укупно путне 

мреже 

Државни пут I 

реда 

Државни пут II 

реда 

Општински путеви и 

улична мрежа 

Топола 222.900 39.295 45.377 138.200 

 

 
Слика 1.3. Удео категорије пута у укупној дужини путне мреже 
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У општини Топола има регистровано укупно 7.734 возило, највише регистрованих има путничких возила, 

а најмање аутобуса. У табели 1.3 приказан је број регистрованих возила по категоријама у општини 

Топола. 

Табела 1.3 – Регистрованих моторних возила 

Врста 

возила 
Мопеди Мотоцикли 

Путнички 

аутомобили 
Аутобуси 

Теретна 

возила 
Радна 

возила 
Прикључна 

возила 

Бр. 39 61 5.863 8 925 14 824 
 

Са слике број 1.4 се види да 76% чине путничка возила од укупног броја регистрованих возила у општини 

Tопола, после путничких возила има највише теретна возила, укупно 925, односно 12%. Укупан број 

регистрованих двоточкаша (мопеда и мотоцикала) је 100 и они чине 1,3% од укупног броја регистрованих 

возила. 

 
Слика 1.4. – Процентуални удео броја возила 

 

У Републици Србији има регистрованих 1.999.753 путничка возила, што значи да 0,38% путничких возила 

из Републике Србије чине путничка возила из општине Топола. 

Један од показатеља мобилности становништва је степен моторизације који се изражава као број 

путничких аутомобила на 1000 становника или као број становника на једно путничко возило. 

Табела1.4. Степен моторизације на подручју општине Топола 

Број становника 

 

20.939 

Број регистрованих путничких возила 7.734 

Путничких аутомобила на1.000 становника 369 

Становника на1 путнички аутомобил 2,7 

У Републици Србији по попису када се посматра степен моторизације путничких аутомобила на 1.000 

становника је 220, што је доста мање него у општини Топола. Док је у Србији просек 3,6 становника на 

један путнички аутомобил, а у Тополи је 2,7 становника на један путнички аутомобил. Дакле степен 

моторизације је далеко већи у општини Топола у односу на просек Републике Србије. 

1.2. ПРАВНИ ОКВИРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Како би се систем безбедности саобраћаја успоставио и одржао у некој друштвеној заједници, па тако и у 

локалној самоуправи (општини или граду), неопходне су институције и организације које су од значаја за 

безбедност саобраћаја и које својим деловањем чине систем безбедности саобраћаја. Веома је важно да се 

на територији која жели да успостави систем безбедности саобраћаја препознају најважније институције 

од којих ће свака посебно бити део система, док са друге стране, у међусобној интеракцији, повезивању и 

координацији активности, чине да сам систем функционише. 

Свака институција или организација која чини и учествује у функционисању система безбедности 

саобраћаја својим пословима и активностима доприноси унапређењу безбедности саобраћаја. Свака у 

свом домену рада. Примера ради, уколико се на посматраној територији реализује кампања безбедности 

саобраћаја, коју покреће савет за безбедност саобраћаја, неопходно је у кампању укључити све 

институције које могу да допринесу да се циљеви кампање реализују. 

0% 1% 

76% 

0% 

12% 

0% 
11% 

Мотоцикли 

Путнички аутомобили 

Теретна возила 

Прикључна возила 
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Уколико је реч о кампањи у којој су млади возачи циљна група, потребно је укључити најмање: средње 

школе, ауто-школе, саобраћајну полицију, управљача пута на посматраној територији и удружење грађана 

или невладину организацију која се бави безбедношћу саобраћаја и уколико је иста део система 

безбедности саобраћаја. Уколико се реализују активности везане за повећање техничке исправности 

возила, поред савета за безбедност саобраћаја и саобраћајне полиције, у активност је пожељно укључити 

техничке прегледе и ауто-школе које функционишу на посматраној територији. 

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 Топола, су следеће: 

 Скупштина општине Топола;  

 Председник општине Топола; 

 Савет за безбедност саобраћаја општине Топола; 

 Општинска управа оптштине Топола; 

 Управљач локалних путева;  

 Предузећа која врше одржавање саобраћајница; 

 Одељење за инспекцијске послове – саобраћајни инспектор; 

 Саобраћајна полиција – ПС Топола; 

 Предшколска установа општине Топола; 

 Основне школе на територији општине Топола; 

 Средња школа у општини Топола; 

 Ауто-школе које се налазе у општини Топола; 

 Технички прегледи који се налазе на територији општине Топола; 

 Привредна друштва и предузетници који обављају превоз на територији општине Топола. 

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 проглашава право на живот као неприкосновено. Из тога проистиче обавеза 

државе и свих субјеката безбедности саобраћаја да штите то право грађана. Устав проглашава и право на 

физички интегритет и право на личнубезбедност. 

Проглашавање тих права такође намеће обавезу Републици Србији да штити физички интегритет и 

безбедност учесника у саобраћају. Право детета на посебну заштиту, које проглашава Устав, намеће 

безбедност деце у саобраћају као приоритет, односно обавезу државе да заштиту деце у саобраћају 

истакне у први план. 

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) у чл. 13. предвиђа 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. Поред правила саобраћаја уређује 

институционални оквир система безбедности саобраћаја, и финансирање система.Такође,у основи се овим 

законом уређује део система који се односи на возаче и возила, а закон садржи и одредбе које се односе на 
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путеве.Закон о безбедности саобраћаја уређује и права и обавезе органа надлежних за контролу и 

регулисање саобраћаја, као и друге одредбе од значаја за систем безбедностисаобраћаја. 

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

заштиту и одржавање јавних путева. Свакако најважнија одредба која се односи на безбедност саобраћаја 

јесте обавеза управљача јавног пута да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на јавном 

путу. Поједине одредбе односе се на све јавне путеве, а поједине само на државне путеве, док се локалним 

самоуправама оставља да својим актима уреде пре свега заштиту и одржавање локалних путева иулица. 

Однос са Законом о безбедности саобраћаја на путевима – у делу који се односи на настанак саобраћајне 

незгодесанајмањеједнимпогинулимлицемитд.). 

Безбедност путева је такав да се Закон о јавним путевима више бави путевима са аспекта грађевинске 

струке, док Закон о безбедности саобраћаја на путевима садржи одредбе које се односе на безбедност 

путева са аспекта саобраћајне струке (ревизија безбедности саобраћаја на путу, провера безбедности 

саобраћаја на путу, техничко регулисање саобраћаја, управљање црним тачкама, независну оцену 

доприноса пута за настанак саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицемитд.). 

Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка,107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 

121/12, 104/13 и 108/14) садржи главу која одређује кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, а 

заштитни субјекти јесу живот односно тело људи и имовина већег обима. Инкриминисане радње јесу пре 

свих: непридржавање саобраћајних прописа, уништење односно оштећење саобраћајне сигнализације или 

опреме пута, постављање препрека на саобраћајници, несавестан надзор над стањем и одржавањем 

саобраћајница, и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајнојнезгоди. 

Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13) уређује прекршајни поступак, и прекршајне 

санкције. С обзиром да су најчешћи саобраћајни деликти саобраћајни прекршаји и собзиром да су 

најчешћи прекршаји у РепублициСрбији они против безбедности саобраћаја на путевима, систем 

прекршајног кажњавања јесте веома значајан у репресивном делу система безбедности саобраћаја. 

Закон о прекршајима познаје и хитан поступак, када се осумњичени за прекршај може одмах спровести 

прекршајном суду, а казна се може извршити пре правноснажности одлуке о казни. Овај институт 

нарочито је погодан у борби против вишеструких повратника и учинилаца најтежих прекршаја против 

безбедности саобраћаја. 

Закон о полицији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 63/09 – УС и 92/11) уређује поступање 

саобраћајнополицијских службеника у поступку контроле и регулисања саобраћаја на путевима, односно 

одређује полицијска овлашћења у тимпословима. 

Закон о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) одређује да су послови комуналне 

полиције одржавање комуналног реда у шта спада одржавање реда у области „локалних путева и улица; 

саобраћајних ознака и сигнализације;паркирања”. 

Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.  33/97, 31/01 и„Службени гласник РС”, 

број 30/10) јесте системски закон који уређује поступање управних односно извршних органа. Овај пропис 

примењује се упоступању органа надлежних за контролу (полиција, инспекција), али и органа надлежних 

за управљање безбедношћу саобраћаја односно техничкорегулисање. 

Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13–

УС) уређује веома важну област обавезног осигурања и начина исплате штета из саобраћајних незгода. 

Овим прописом уведен је „бонус-малус” систем кажњавања и награђивања власника возила у зависности 

од тога да ли се њиховим возилом узрокују саобраћајне незгоде или не,што јесте мера која утиче на 

понашање возача. 

До октобра 2014. године по основу тог закона осигуравајућа друштва су уплаћивала 1,2% бруто премије 

осигурања од аутоодговорности као део превентиве на посебан рачуна за увођење видео надзора на 

путевима. Рок важења наведене одредбе није продужен изменом закона. 

Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) уређује систем 

заштите и спасавања људи и добара од елементарних непогода и других несрећа укључујући и саобраћајне 

незгоде, надлежности државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе у 

заштити и спасавању; успоставља службу „112” која ће обезбедити функционалну интеграцију служби од 

интереса за заштиту и спасавање чиме ће се обезбедити координирана, брза и ефикасна интервенција 

ватрогасно – спасилачких јединица, хитне медицинске помоћи и саобраћајне полиције у случају 

саобраћајних незгода. 

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 – др.закон и 93/14) уређује систем здравствене заштите као организоване и свеобухватне 

делатности друштва са основним циљем да се оствари највећи могући ниво очувања и унапређења 

здравља грађана, спречавање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и 

благовремено и ефикасно лечење ирехабилитација. 

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.72/09, 52/11, 55/13 и 

35/15 – аутентично тумачење) уређује основе система предшколског, основног и средњег образовања и 

васпитања. Пропис треба да пружи основза увођење и спровођење саобраћајног образовања и васпитања 
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деце и младих кроз наставу и остале активности, на квалитативном и квантитативном нивоу који ће 

обезбедити да долазеће генерације стичу ставове и имају знање неопходно за безбедно и одговорно 

учествовање у саобраћају. 

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 Топола за период 2019-2024. године, јесте 

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.  

2. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Безбедност саобраћаја је појам чије се значење изводи из описа опасности и ризика у функционисању 

система саобраћаја. Схватање безбедности се готово поистовећује са појмом ризика учешћа у саобраћају 

јер је ризик лакше одмерити и практично преовладава схватање да саобраћају више одговара опис 

опасности који је изведен из појма ризика, односно учешћа у саобраћају (употребе технички неисправног 

возила, вожња под посебним атмосферским условима). Овакве карактеристике претходне ситуације 

описују објективни ризик, а субјективни ризик је величина која зависи од процене објективног ризика 

односно опасности кроз процену способности. Субјективни ризик је теже утврдити због тога што је 

индивидуални доживљај ситуација у саобраћају комплексан. Ризичним се сматра излагање опасности, за 

коју је извесно да постоји јер се оправдано очекује штетна последица услед деловања извора опасности. 

Апстрактна и конкретна опасност имају исте одлике ризика, односно одлике објективног ризика и 

истовремено се узимају у обзир и чиниоци субјективног ризика. 

Безбедност саобраћаја треба да елиминише опасности из саобраћаја, утиче на објективни ризик одвијања 

саобраћаја и субјективни ризик учешћа у саобраћају. У сваком случају, апсолутна заштита саобраћаја је 

тешко остварљива и због тога циљ безбедности у саобраћају је да оствари оптимално деловање заштите, 

искористи могући утицај на опасности успостави примерену контролу ризика. Потребно је познавање 

целокупног система и организованост саобраћаја које треба узети у обзир јер појединац не може да 

контролише све ризике учешћа у саобраћају. 

Циљ управљања безбедношћу друмског саобраћаја је унапређење процеса одвијања саобраћаја кроз 

смањење броја и последица саобраћајних незгода. Управљање безбедношћу у саобраћају мора бити 

конкретно. Са једне стране саобраћај је користан за људе узимајући у обзир његову покретљивост и избор, 

а са друге стране непрестано учеснике у саобраћају излаже разним опасностима и последицама тако да 

управљање безбедношћу саобраћаја треба да стоји између њих и да их повеже на правилан начин. 

Управљање безбедношћу саобраћаја значи дати приоритет безбедности, инфраструктури, потребно је 

улагање финансијских средстава сваке државе, подршка управљивости системаитд. 

Основни предуслови које треба створити да би се могло управљати безбедношћу саобраћаја, између 

осталог, су: 

• Свеобухватан, стабилан систем организације друштва, уз општи ниво ангажовања друштвене 

заједнице (шира друштвена основа, односно укључивање већег бројаинституција). 

• Побољшање структуре мера друштвене интервенције кроз преузимање већег броја, пре свега, 

превентивних мера. 

• Датиодговарајућеместобезбедностисаобраћајамеђуопштепризнатимпотребама друштва. 

• Дефинисање циљева и стратешких активности којима ће се ти циљеви остварити на подлози 

изучених појавних облика и узрока саобраћајнихнезгода. 
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• Програмиранирад(уместонепрограмираног),штоподразумевапостојањеквалитетних, стручно 

утемељених, осмишљених, конкретних, економски оправданих, практично спроводљивих 

програма и планова безбедностисаобраћаја. 

• Поуздан информациони систем, чији се значај цени, а чији се подаци стручно тумаче и који су 

доступни великом броју институција. То подразумева успешну интеграцију технологија за 

сакупљање података, стручну анализу постојећег стања, дефинисање природе и величине 

проблема, управљање и комуникацију релевантним информацијама. 

• Систематска примена стручно верификоване политике, праксе и рационално коришћење 

ресурса безбедности саобраћаја. 

• Постојање националног тела за безбедност саобраћаја, као и координационалних тела за 

безбедност саобраћаја на свим нивоима административног организовања. 

• Озбиљне и оспособљене научне институције које се на мултидисциплинаран начин баве 

изучавањем проблема безбедности саобраћаја и применом одговарајућихмера. 

• Дефинисање јасне улоге институција у систему безбедности саобраћаја, посебно однос између 

органа управе и другихинституција. 

• Оптимална децентрализација одлука и финансијских средстава, како би и локалне 

институције безбедност саобраћаја осећале као својпроблем. 

• Партнерство,измеђујавногиприватногсектора,стварањеинтеракцијеизмеђу свих институција и 

корисника пута.Нарочито повећати учешће у систему приватног сектора (предузећа, 

индустрија, транспорт, трговина и др.), укључујући полујавне и приватне природне помагаче 

ипартнере. 

• Дефинисање одговорности институција за стање у овојобласти. 

• Стално праћење, преиспитивање и унапређење радаинституција. 

• Стално праћење и вредновање улоге, учинка, ефеката, домета и граница сваке мере друштвене 

интервенције која сепредузима. 

• Јачање уставности и законитости, функционисање правне државе и развој друштвених односа 

(законитост, између осталог, има и значајне превентивне ефекте). 

Стратегија безбедности саобраћаја представља систематизоване и формализоване приказе најважнијих 

обележја постојећег стања, квантификована обележја жељеног стања (визије и циљеви) и основне правце 

рада у циљу приближавања жељеном стању (управљачке мере). 

Стратегија представља оквире за планирање рада у области безбедности саобраћаја. Стратегија може да се 

наставља на стратегијске документе о развоју саобраћаја, односно да произилазе из тих докумената. 

Међутим, веома је важно међусобно усаглашавати документе на различитим нивоима. 

Стратегија у области безбедности саобраћаја представља систем научних сазнања и вештина реаговања на 

проблеме безбедности саобраћаја и начина остваривања дефинисаних циљева у оквиру стратегије. 

Усвајање и примену стратегије карактеришу следећи принципи: 

• Координација. Да би се успешно применила стратегија, мора постојати ефикасна 

координација која подразумева договор о заједничком циљу и интеграцији повезаних 

активности између националног и локалног нивоа и нивоа заједнице. 

• Доказана најбоља пракса. Овај принцип подразумева употребу најбољих постојећих метода за 

спречавање настанка саобраћајнихнезгода. 

• Економска ефективност. При избору програма безбедности саобраћаја у центру пажње је 

његова економска ефективност. 

• Контрола и вредновање. Принцип истиче важност редовне контроле резултата који се 

остварују спровођењем програма. Потребно је појединачне програме надгледати да би се 

добила слика њихове ефикасности, што ће даље омогућити побољшање појединих пограма. 

• Безбедност саобраћаја обавеза свих субјеката. Принцип се односи на способност заједнице да 

прихвати одговорност за безбедност саобраћаја, да утврди иницијативе у области безбедности 

саобраћаја и да утиче на њих. Сви учесници у саобраћају и други субјекти који могу да утичу 

на безбедност саобраћаја морају прихватити одговорност како би се побољшала безбедност 

саобраћаја. 

Основни елементи стратегије су: 

 Визије. Визије безбедности саобраћаја, по државама, зависе од њиховог степена развоја и 

тренутног стања безбедности саобраћаја. Визије могубити достигнуте када буду прихваћене и 

разумљиве од стране појединца и друштва. Визије будућности би требале да управљају свим 

активностима које воде капобољшањубезбедностисаобраћаја,асварешењакојаседоносеутомциљу 

треба на њој да почивају. Визије морају бити заједнички резултат свих друштвених чинилаца, 

широко прихваћена вредност и водећи принципделовања. 
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 Циљеви.Дабисеупотпуностиискористиламогућапобољшањаубезбедности саобраћаја до којих се 

долази на основу нових сазнања, искуства и технолошког напредка, многе земље постављају 

различите циљеве (нпр. смањење броја саобраћајних незгода или промена понашања учесника у 

саобраћају и др.).Оно што један циљ чини различитим од прогнозе јесте намера која стоји иза 

њега: циљ је прогноза која је предпостављена да мотивише и једино ће бити остварена ако се 

учини захтевани напор. Дефинисање циљева је неопходно ради што ефикаснијег организовања 

рада у области безбедности саобраћаја, а према времену трајања они могу бити краткорочни, 

средњерочни и дугорочни. Специфични циљеви постављају основу за планирање акција и 

неопходну кооперацију од стране различитих учесника који суделују у његовојреализацији. 

 Мере(акције). Друштвени став и однос према негативним појавама у саобраћају може се сагледати 

анализом система реаговања. Од избора мера, њихове садржине и начина спровођења зависе 

ефекти и у којој мери ће поједине мере бити схваћене и од коликог броја корисника пута 

прихваћене. Да би их прихватили морају схватити њихову улогу, сврху и значај. Мере и акције које 

су усмерене на суштинске проблеме безбедности саобраћаја лакше ће бити прихваћене и схваћене. 

Значај дефинисања циљева је што они: 

- припремају основе за консензус када је у питању идентификација и имплементација 

контрамера, 

- мотивишу оне који доприносе њиховомостварењу, 

- омогућавају рангирање и имплементацију мера сагласно смањењу саобраћајних незгода које 

може да оствари свакамера, 

- подижу општи ниво ангажовања шире заједнице када је у питању безбедност саобраћаја, 

- омогућавају процену учињеног напретка и идентификују простор за будуће активности у 

безбедностисаобраћаја. 

3. СВЕТСКА ПРАКСА О УПРАВЉАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Развијене земље света су још седамдесетих година прошлог века примениле системски приступ 

управљања безбедношћу саобраћаја, са акцентом на унапређивању безбедности рањивих учесника у 

саобраћају. Како би циљ Србије требало да буде достизање нивоа безбедности саобраћаја земаља које 

предњаче у овој области (Холандија, Шведска, Велика Британија…), потребно је детаљно изучити 

доступну релевантну литературу и усвојити напредне приступе и ефикасна решења. На овај начин могуће 

је избећи непотребне трошкове (избором мера које су се у пракси показале као ефикасне), уз напомену да 

локални услови у Србији морају бити узети у обзир. Наиме, специфичност саобраћајних услова у Србији 

може утицати да неке мере које су у пракси других земаља биле ефикасне, нису примењиве у ''домаћим'' 

околностима. С обзиром на то, веома је значајна улога локалних власти, које најбоље познају конкретно 

стање на терену на територији своје надлежности и могу дати кључне смернице при избору 

најефикаснијих контрамера.  

Литерарни преглед најзначајнијих међународних докумената у периоду од последњих 15 година 

обухватио је различите групе докумената, почев од литературе на међународном нивоу, до прегледа 

стратешких докумената о безбедности саобраћаја у градовима. Представљени су најзначајнији подаци 

везани за глобалне и националне трендове настрадалих у саобраћајним незгодама, као и најважнији 

узроци настанка саобраћајних незгода (вожња у алкохолисаном стању, непоштовање ограничења брзине, 

неадекватна инфраструктура…). Поред тога, издвојени су и начини решавања проблема настанка 

саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода, као што је повећање ефикасности при 

спровођењу медицинских интервенција, едукација о безбедности саобраћаја кроз школовање, изградња 

''опраштајућих путева'' и сл.  

У представљеној литератури изразито је наглашен значај системског приступа, односно координираног 

деловања утицајних субјеката (надлежно министарство, полиција, медицинске установе, грађанство, 

судство…), као најважнијег елемента за успешну реализацију циљева стратегије безбедности саобраћаја. 

Имајући у виду комплексност саобраћаја и безбедности саобраћаја, стратешко планирање се данас 

суочава са великим изазовима, а први међу њима је проналажење одговарајућег метода за дефинисање 

структуре и садржаја стратешких докумената из области безбедности саобраћаја. Осим тога, од посебног 

значаја код доношења стратешких докумената је да у процес формирања, доношења, спровођења, 

реализације, праћења ефеката итд, мора бити укључен и ''увучен'' велики број утицајних субјеката, али и 

најшира јавност. На тај начин се подиже свест о значају проблема у безбедности саобраћаја и осигурава 

спровођење мера и акција, предвиђених стратешким документима. 

Први корак при изради стратегије представља дефинисање постојећег стања, а прву фазу првог 

представља истраживање и детаљна анализа најбоље светске праксе. Потребно је анализирати већ 

постојеће начине решавања уочених проблема, на какав начин делују примењене мере, односно какви су 

остварени резултати и ефекти. Наиме, уколико постоји сличан проблем, који је већ неко решавао, могуће 

је да ће директна примена решења дати резултате и у другим условима и околностима, или ће пак 
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предложена мера претрпети одређене модификације, или ће се из неког разлога, објективног или 

субјективног, применити сасвим нова мера за решавање уоченог проблема. 

У другом кораку се на основу претходне свеобухватне анализе постојећег стања дефинишу проблеми у 

безбедности саобраћаја, односно тзв. инвентар проблема у безбедности саобраћаја на општинском нивоу. 

Након анализе постојећег стања могу се идентификовати фактори ризика и области ризика, односно 

проблеми у безбедности саобраћаја. Проблеми у безбедности саобраћаја се групишу у кључне области 

којима би требало да се бави стратегија безбедности саобраћаја. Код дефинисања кључних области 

потребно је на првом месту водити рачуна да број кључних области буде прихватљивих размера. Другим 

речима, када се уоче проблеми безбедности саобраћаја потребно је дефинисати неколико кључних 

области којима ће се стратегија бавити у основи, а никако дефинисати нпр. на десетине кључних области.  

Трећи коракподразумева давање смерница и дефинисање активности и мера за решавање проблема у 

безбедности саобраћаја. Познавањем проблема на свакој општини понаособ могуће је дефинисати 

акционе планове за сваку општину. Акциони план је скуп мера и акција који се користе ради достизања 

пројектованог циља. Формирањем акционих планова на нивоу општина дефинисан је правац деловања по 

питању кључних области.  

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА ПРЕМА ЦИЉЕВИМА: КРИТИЧКА АНАЛИЗА 

НОРВЕШКОГ ПРИСТУПА 

Норвешка Администрација за јавне путеве развила је свеобухватан систем за управљање безбедношћу на 

путевима према циљевима. У склопу Националног транспортног плана за период 2010-2019, формулисан 

је широк спектар циљева у погледу понашања учесника у саобраћају, стандарда за безбедност возила и 

безбедност путева. Ови циљеви произашли су из главног циља – смањење броја погинулих и тешко 

повређених учесника у саобраћају за 50%, до 2020. године.  

Овај рад описује карактеристике система и садржи његову критичку анализу, при чему су 

идентификовани фактори који утичу на ефективност управљања према циљевима. Закључак је да, иако 

систем управљања према циљевима у Норвешкој има велики број позитивних карактеристика, он такође 

има и доста слабих тачака које би могле да ограниче ефективност. Због тога се не може тврдити да ће 

главни циљ смањења погинулих и тешко повређених за 50% заиста бити остварен. Циљ није реализован, 

углавном због чињенице да норвешки политичари не подржавају идеју квантитативних циљева безбедности на 

путевима. Мало је вероватно да ће сви постављени циљеви бити реализовани до 2020, јер се неки циљеви 

односе на резултате који су ван надлежности норвешких власти, а остали циљеви су сувише амбициозни. 

У оквиру овог система има сувише много циљева. Да би се формирао ефективан систем управљања 

безбедношћу на путевима према циљевима, неопходно је следеће:  

(а) концентрација на неколико кључних циљева усмерених на факторе који имају велики утицај на 

безбедност (брзина, вожња под дејством алкохола и употреба сигурносног појаса);  

(б) добијање чврсте подршке државних власти, односно водећих политичара;  

(в) креирање система подстицаја у оквиру којег би постизање циљева било награђивано, а одговорна лица 

која не постигну циљеве била би кажњавана.  

Овакав систем подстицаја је неопходан, обзиром да је за потпуну реализацију свих циљева потребан 

допринос неколико владиних агенција. 

УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ТРЕТМАНА ЦРНИХ ТАЧАКА 

Резултати анализе различитих програма третмана црних тачака у Викторији указују на посебну 

ефикасност неколико типова третмана. Од 43 типа третмана који су обухваћени Програмом црних тачака 

Комисије за незгоде у транспорту (TAC), идентификовано је пет типова третмана који нису имали жељене 

ефекте, јер се број незгода или повећао или остао непромењен. Типови неефикасних третмана црних 

тачака се односе на пешачке објекте, заштиту на мостовима, унапређење светла на коловозу, третман 

проклизавања и подизање пречки на саобраћајним знаковима. 

Постоји оквир за унапређење програмакроз ригорознију и систематску примену процедура за 

идентификацију локација црних тачака. На пример, при третирању рута на којима је однос између незгода 

у току дана и ноћи значајно изнад просека, за унапређење безбедности саобраћаја, требало би применити 

мере унапређења осветљења.  

Пешаципредстављају најугроженију и најрањивију групу учесника у саобраћају, зато је јако битно 

третирати локације где долази до великог броја незгода са учешћем пешака. Подизање нивоа безбедности 

саобраћаја могуће је постићиинсталацијом сигнала, са могућношћу управљања од стране пешака, уз 

примену осталих контрамера, као што су непрекидне ограде, изградња разделних острва за пешаке, 

мерама за контролу брзине возила.  

Умањење броја проклизавања возила на коловозу, постиже се додатним мерама за смиривање брзина 

возила пре уласка у хоризонталне кривине, на местима где је радијус кривине мањи од минималног 

радијуса за постојеће ограничење брзине. Потребно је узети у обзир процену исплативости 

реконструкције коловоза, са фокусом на радијус кривине, додатно витоперење, заливање ивица и 

унапређену дренажу. Већа отпорност на проклизавање коловозне конструкције се може постићи и бољим 

дизајном и употребом савременијих материјала за израду коловоза. 
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Боља уочљивост табли саобраћајних знакова на стубовима, тамо где је видљивост значајно ограничена, 

може се постићи допунским непрекидним или трепћућим светлосним знаковима, при чему би стратегија 

одржавања требало да има висок приоритет код овог начина третирања црних тачака. 

Подаци који су коришћени у процени Програма црних тачака TAC за 1992/94 су ажурирани и 

комбиновани са подацима из 1994/96. Процене смањења броја незгода су поново прорачунате уз употребу 

квази-експерименталног дизајна са контролним групама, са анализом односа вероватноће која групише 

сличне типове третмана. Главни налаз студије представља чињеница да од 75 анализираних третираних 

локација, 34% нису биле локације црних тачака у периоду пре, 30% су биле црне тачке које су успешно 

третиране и 36% су биле црне тачке чији третман није имао жељени ефекат. 

UN - РЕЗОЛУЦИЈА УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ, 64/255. ГЛОБАЛНО 

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПУТЕВИМА 

Резолуције Уједињених Нација закључно са резолуцијом број 64/255, од 10. маја 2010. године 

наглашавајузначај за земље чланице да наставе да користе препоруке из Извештаја о превенцији повреда 

у друмском саобраћају, као оквир за деловање ради унапређења безбедности саобраћаја, посебно 

обраћајући пажњу на главне факторе ризика које су у њему идентификоване, и то не коришћење 

сигурносних појасева, не коришћење заштитних седишта за децу у возилима, неношење кациге, вожња 

под утицајем алкохола, небезбедна брзина и недостатак одговарајуће инфраструктуре, са посебним 

освртом на рањиве учеснике саобраћаја. 

Резолуција Уједињених Нација 64/255 позива државе чланице да учествују у пројектима које организује 

УН, на пружање помоћи земљама са средњим и нижим националним дохотком за остваривање њихових 

циљева у безбедности саобраћаја, јачање међународне сарадње узимајући у обзир потребе земаља у 

развоју да изграде капацитете у безбедности саобраћаја, пружање финансијске и техничке помоћи 

јачању капацитета земаља у развоју. 

СЗО – ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА: КА 

БЕЗБЕДНИЈИМ ПУТЕВИМА И ЗДРАВИЈЕМ ИЗБОРУ ТРАНСПОРТА 

Током 2004. године, Светска здравствена организација (WHO) и Светска банка (WB) су заједнички 

објавили Светски извештај о превенцији повреда у друмском саобраћају. У извештају су приказани 

показатељи тежине последица услед повреда у друмском саобраћају и препоручен је низ акција које би 

државе могле да реализују. Повреде услед саобраћајних незгода у друмском саобраћају представљају 

главни здравствени проблем у европском региону WHO (53 земље учеснице) и доводе до преране смрти 

око 120.000 људи сваке године. Оне су водећи узрок смрти код деце и младих одраслих људи од 5 до 29 

година. Поред погинулих, оцењује се да око 2,4 милиона људи бива тешко повређено или примљено у 

болнице сваке године. Поред бола и патње којима су изложене породице, повређени у друмском 

саобраћају изазивају значајне економске губитке за друштво и до 3% укупног домаћег бруто производа у 

свакој земљи. 

Пешаци, бициклисти и моторизовани двоточкаши представљају 39% свих погинулих у друмским 

саобраћајним незгодама. Стопа смртности од повреда у друмском саобраћају у региону износи 13,4 на 

100.000 становника, што је мање од глобалне стопе од 18,8 на 100.000 становника. Међутим, у региону су 

и даље присутне велике неједнакости, што показују стопе смртности (ови подаци су моделирани у неким 

земљама, како би се кориговале разлике у дефиницијама и потпуности). Стопа у земљама са малим и 

средњим приходима је 18,7 на 100.000 становника, два пута већа него у земљама са великим приходима 

(7,9 на 100.000 становника). Нордијске земље имају најмање стопе смртности у региону и на свету 

(просечно 5,7 на 100.000 становника). Насупрот томе, просечна стопа смртности у CIS земљама (заједница 

независних држава или савез које чине 10 бивших СССР република, 21,8 на 100.000 становника) је скоро 

четири пута већа. Казахстан тренутно има највећу стопу смртности у региону (30,6 на 100.000 

становника), после чега следе остале CIS као што је Руска Федерација (25,2 на 100.000 становника) или 

Киргистан (22,8 на 100000 становника). Међу земљама Европске Уније, Летонија и Литванија имају 

највеће стопе смртности (22,4 и 17,9 на 100.000 становника, респективно).  

Мушкарци представљају 80% погинулих међу младим одраслим особама. Ризик међу младим одраслим 

особама од 20-24 година је пет пута већи у Естонији и Литванији него у Норвешкој. Слично томе, велике 

стопе смртности међу младим одраслим особама су присутне и у јужним деловима региона, у земљама 

као што су Хрватска, Грчка, Црна Гора и Словенија. Руска Федерација, Украјина и Казахстан чине 23% 

популације у региону, а носе 43% регионалног терета погинулих у друмском саобраћају. Са својих 36.000 

жртава, Руска Федерација има највећи број погинулих у друмском саобраћају у региону. 

Расподела рањивих учесника у саобраћају у региону битно се разликује. У EУ највећи проценат жртава 

чине возачи моторизованих двоточкаша и бициклисти. У Грчкој, на Кипру, у Италији и Француској, међу 

жртвама друмских саобраћајних незгода има највише возача моторних двоточкаша, више од 1 на 4 

погинуле особе. Делимични разлог за то је већа употреба моторних двоточкаша у овим земљама, 

нарочито у градским срединама, као и могућност добијања дозволе пре 18 година. У земљама CIS међу 

погинулима је највећи проценат пешака: 37% од свих погинулих на путевима. Украјина, Таџикистан и 

Киргистан имају највећи удео жртава у региону (56%, 44% и 43%, респективно). Један од разлога је 
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чињеница да су градови у многим CIS земљама пројектовани у време када је моторни саобраћај био веома 

ограничен, а на путевима је највише било професионалних возача. Побољшање друмске инфраструктуре, 

обуке возача и принуде нису успели да прате појачање моторизованости. Потребе рањивих учесника у 

саобраћају још увек нису сасвим узете у обзир. На пример, у већини земаља CIS, ограничење брзине у 

насељу је и даље 60 km/h. 

 
Слика бр.  3.1.  – Стопе смртности од повреда у друмском саобраћају на 100000 становника, на 

подручју Европског региона Светске здравствене организације 

У циљу заштите рањивих учесника у саобраћају требало би поставити максимално ограничење брзине у 

насељу до 50 km/h. Локалне власти би требало да имају овлашћење да пооштре ограничења брзине у 

стамбеним областима на 30 km/h. Неопходна је строга принуда ограничења брзине од стране полиције, 

при чему би требало да буду усвојени и примењени свеобухватни закони о обавезној употреби кацига за 

све возаче моторизованих двоточкаша. Поред тога, градски планери и друмски инжењери морају 

координирано да спроводе унапређење инфраструктуре, као што су пешачке зоне, мере за умиривање 

саобраћаја, пешачки прелази, пешачки мостови и подземни пролази и бициклистичке стазе. 

Активности у циљу побољшања институционалног оквира обухватају оснивање водеће агенције за 

безбедност на путевима, која је адекватно финансирана, што се нарочито односи на земље са малим и 

средњим приходима. Земље са малим и средњим приходима би требало да имају вишесекторске 

стратегије безбедности на путевима које су формално одобрене, са мерљивим циљевима, како би процес 

реализације могао бити праћен на одговарајући начин. 
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Све земље би требало да поседују законску регулативу у вези вожње под дејством алкохола, са границом 

од 0,05 g/dl или мање. Више земаља би требало да постави посебне (оштрије) границе за младе и нове 

возаче, уз ефикасније спровођење принуде у области алкохола. Обавезна употреба заштитних кацига на 

свим типовима моторних двоточкаша, би требало да буде уређена законском регулативом, у свим земљама, уз 

ефикасније спровођење принуде. Употреба сигурносног појаса би требало да буде обавезна и за путнике на 

задњем седишту, па би у том смислу била потребна боља принуда у већини земаља.  

Већи број земаља мора усвојити законску регулативу, која регулише главне факторе ризика за настанак 

саобраћајних незгода, попут брзине, вожње под дејством алкохола, употребом сигурносног појаса, 

седишта за децу и кацига. Потребно је боље спровођење принуде, а што може бити постигнуто путем 

непрекидних кампања и масовних медијских кампања, ради бољег информисања јавности. 

Кључне акције за побољшање регулисања безбедности на путевима подразумевају учесталију проверу 

безбедности моторних двоточкаша. Више пажње би требало посветити ревизијама безбедности саобраћаја 

на путевима, при чему би обавезно осигурање возила требало бити реализовано у земљама које до сада 

нису увеле обавезно осигурање возила. 

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО (УК), МИНИСТАРСТВО ТРАНСПОРТА – САВЕТИ О 

ЛОКАЛНИМ СТРАТЕГИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ НА ПУТЕВИМА  

Препоруке садржане у овом документу су намењене свима који су укључени у развој и реализацију 

локалних стратегија безбедности на путевима (Стратегија), у циљу подизања нивоа безбедности на 

путевима и смањења броја настрадалих. Представљени материјал је базиран на публикацији 

Министарства за транспорт ''Безбеднији начин: Консултације у вези стварања британских путева 

најбезбеднијим на свету'' (април, 2009. године).  

Циљ развоја Стратегија требало би да буде постизање већег локалног смањења жртава на путевима, кроз 

подстицање бољег функционисања и координираног спровођења активности локалних власти и њихових 

партнера, уз учешће и информисање јавности. 

Локалне власти усмеравају развој и формирају правни основ за имплементацију Стратегије, док остале 

агенције и партнерства за безбедност на путевима заузимају централно место у реализацији активности на 

развоју и имплементацији. Ефективна координација доприноса различитих локалних агенција, које 

употпуњују предузете активности на националном нивоу, представља кључни део локалних стратегија. 

Главни циљ Стратегије је смањење броја страдалих, нарочито погинулих и тешко повређених, при чему 

циљеви стратегије морају бити усклађени са општим циљевима друштва.  

Стратегије представљају интегрални део доста обухватнијих локалних транспортних планова, који могу 

подразумевати сарадњу са главним послодавцима, у вези већег броја транспортних питања, укључујући 

путне планове. Стратегије су такође у великом степену повезане са питањима ширег опсега од 

транспорта, на пример са Планом за децу и младе људе. За постизање најбољих резултата препоручује се 

комбинована примена мера едукације, принуде и инжењеринга.  

Ефективна употреба података, укључујући идентификацију циљних локација и категорија (група) 

учесника у саобраћају, уз паралелно праћење и процену, пресудна је за развој и реализацију Стратегија. 

Стратегија безбедности саобраћаја мора бити подржана кроз законске основе као нпр. Закон о друмском 

саобраћају из 1988, а минимални период обухваћен стратегијом безбедности саобраћаја не би требало да 

буде краћи од пет година. 

Кључни елементи Стратегија обухватају локалне циљеве у виду смањења броја жртава на путевима (броја 

погинулих или тешко повређених, број погинуле или тешко повређене деце), уз реализацију одрживе 

транспортне стратегије. Циљне групе су дефинисане на основу анализе података добијених из Формулара 

STATS19, за податке о настрадалим лицима у саобраћајним незгодама, тако да три најугроженије групе у 

саобраћају представљају млади возачи и путници (17 до 24 година), мотоциклисти и пешаци у градским 

срединама. 

Табела бр. 3.1. – Кључне компоненте локалне стратегије безбедности саобраћаја 

Кључне компоненте локалне 

стратегије безбедности на путевима 
Садржај 

Локални циљеви смањења жртава 

подржавају опште циљеве друштва  

 Циљеви у складу са другим локалним стратегијама 

 Амбициозни циљеви базирани на доказима 

(чињеницама) 

Приступ базиран на анализи 

података 

 Дефинисање кључних изазова (нпр., угрожене 

групе учесника у саобраћају) 

 Приоритети у оквиру програма едукације, 

инжењеринга и принуде базирани на анализи 

података 

Рад у јаким партнерствима  Кључне партнерске групе активно учествују у 

развоју 
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 Стратегија има значајно место у приоритетима 

партнера 

Професионална и систематска 

реализација 

 Заједничка примена едукације, инжењеринга и 

принуде 

 Професионалци из различитих области ангажовани 

на стратегији  

 Информисање оперативног особља о стратегији  

Финансирање и процена 

 Јасан план, укључујући трошкове и планиране 

излазе 

 Праћење излазних резултата и процена 

ефективности 

Приоритетне теме 

 Фокус на локално важним кључним изазовима, у 

оквиру Безбеднијег начина 

 Остали кључни локални приоритети и обухваћени 

контексти 

Сарадња са утицајним субјектима је битан елеменат Стратегије, тако да се подстиче формирање 

партнерстава између локалне друмске управе, полиције, ватрогасне и спасилачке службе, Агенције 

Министарства за транспорт као и осталих релевантних установа. Професионална и систематска 

реализација Стратегије подразумева ангажовање професионалаца из различитих области, у оквиру 

организација у којима су запослени. Реализацији стратегије безбедности на путевима, такође доприноси 

преношење информација и подизање свести о значају кључних активности међу особљем из других 

агенција. Систематски приступ при анализи извештаја о саобраћајним незгодама, идентификација места, 

праваца или области на којима би требало применити контрамере и циљна едукација о безбедности 

саобраћаја су од виталне важности за ефективну реализацију стратегије.  

Комбиновањем мера едукације, принуде и инжењеринга остварују се већи ефекти у односу на суму 

ефеката мера из појединачних области. Дефинисање начина финансирања и усмеравања средстава 

представља кључни услов за ефективан рад партнерстава, па је у складу са тим неопходно постизање 

договора међу члановима партнерстава (као што су локалне власти, полиција, ватрогасне и спасилачке 

службе) о расподели финансијских средстава.  

Праћење реализације и ефективности дефинисаних мера у стратегији безбедности на путевима, без обзира 

да ли су у питању инжењерске или едукативне мере, требало би да представља интегралну компоненту 

Стратегије. 

РЕЗОЛУЦИЈА УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ, 60/05. ГЛОБАЛНО 

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПУТЕВИМА 

Генерална скупштина Уједињених Нација је 01. децембра 2005. године донела Резолуцију унапређења 

глобалне безбедности на путевима. Основ за доношење ове Резолуције, између осталог, била је велика 

забринутост због пораста броја погинулих и повређених у друмском саобраћају, извештај генералног 

секретара о глобалној кризи на пољу безбедности на путевима и прва Глобална недеља безбедности на 

путевима у организацији Светске здравствене организације.  

Основе за доношење Резолуције биле су и: 

• Резолуција 27.59 Светске здравствене организације из 1974. године у којој се наводи да су друмске 

саобраћајне незгоде велики здравствени проблем, 

• преузимање улоге координатора на пољу безбедности на путевима од стране Светске здравствене 

организације, 

• потреба преузимања одговорности за безбедност саобраћаја и поштовање прописа, од стране 

учесника у саобраћају, 

• потреба за свеобухватним приступом у решавању проблема безбедности на путевима.  

Веома важан фактор у циљу побољшања ситуације у земљама у развоју представља међународна сарадња 

због пораста броја погинулих и повређених на путевима у тим земљама. Поред тога важну улогу има и 

позивање земаља чланица, регионалних комисија Уједињених Нација и међународних партнера на 

наставак старих и покретање нових иницијатива, поштовање Конвенције о друмском саобраћају и 

Конвенције о друмским знаковима и сигнализацији, као и побољшање међународних норми за безбедност 

саобраћаја кроз активности Радне групе за безбедност саобраћаја.  

Резолуцијом су одређене основне препоруке за повећање нивоа безбедности, које се односе на даље 

јачање међународне сарадње у решавању глобалног проблема безбедности на путевима, пружање 

финансијске, техничке и политичке подршке регионалним комисијама Уједињених Нација, формирање 

водећих агенција за безбедност на путевима на националном нивоу, прву Глобалну недељу безбедности 

на путевима у организацији регионалних комисија Уједињених Нација и Светске здравствене 
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организације и извештај генералног секретара о оствареном напретку у побољшању безбедности на 

путевима.  

СЗO – СВЕТСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПРЕВЕНЦИЈИ ПОВРЕДА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

У свету, на дневном нивоу, више од 3.000 људи смртно страда у друмским саобраћајним незгодама. Око 

85% погинулих и 90% повређених са трајним инвалидитетом годишње, налази се у земљама са ниским и 

средњим приходима – што представља велики број изгубљених живота због повреда у друмским 

саобраћајним незгодама. Према прогнозама, између 2000. године и 2020. године, број погинулих у 

друмском саобраћају ће бити мањи за 30% у земљама са високим приходима, док ће у земљама са малим и 

средњим приходима овај број бити значајно повећан. Без одговарајућег деловања, прогнозирано је да би 

до 2020. године, повреде у друмском саобраћају, могле да се налазе на трећем месту на листи водећих 

глобалних узрока болести и повреда. 

Табела бр. 3.2. – Кључне компоненте локалне стратегије безбедности саобраћаја 

Промена редоследа по броју изгубљених година живота за 10 водећих узрока болести 

1990. 2020. 

 Болест или повреда  Болест или повреда 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Респираторне инфекције 

Дијареја 

Перинатална стања 

Униполарна велика депресија 

Исхемијска срчана обољења 

Кардиоваскуларне болести 

Туберкулоза 

Мале богиње 

Повреде у друмском саобраћају 

Урођене аномалије 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Изохемијска срчана обољења 

Униполарна велика депресија 

Повреде у друмском саобраћају 

Кардиоваскуларне болести 

Хронична дисајна обољења 

Респираторне инфекције 

Туберкулоза 

Ратови 

Дијареја 

ХИВ 

Процењени економски трошкови саобраћајних незгода на путевима и повреда износе 1% од укупног 

националног производа у земљама са малим приходима, 1,5% у земљама са средњим приходима и 2% у 

земљама са великим приходима. Глобални трошкови процењени су на око 518 милијарди америчких 

долара годишње. 

Трошкови земља са ниским и средњим приходима износе 65 милијарди америчких долара, што је више од 

помоћи коју добијају за развој. Повреде у друмским саобраћајним незгодама углавном се могу спречити и 

предвидети, јер то представља проблем који су створили људи, који се може рационално анализирати и 

решавати. Безбедност на путевима је проблем више сектора и здравствени проблем – сви сектори, 

укључујући здравство, морају се потпуно ангажовати у одговорностима, активностима и залагању за 

превенцију повреда у саобраћајним незгодама. 

Табела бр. 3.3. – Фактори безбедности саобраћаја 

 ФАЗЕ 
ПРЕ НЕЗГОДЕ 

ТОКОМ НЕЗГОДЕ 
ПОСЛЕ 

НЕЗГОДЕ 

Превенција 

саобраћајних незгода 

Превенција повреда у 

саобраћајним 

незгодама 

Одржавање 

живота 

ФАКТОРИ 

ЧОВЕК 

Информације 
Ставови 
Погоршање 

перформанси 
Полицијска принуда 

Употреба заштитних 

система 
Погоршање 

перформанси 

Пружање прве 

помоћи 
Расположивост 

лекара 

ВОЗИЛА И 

ОПРЕМА 

Прилагођеност путева 
Осветљење 
Кочење 
Управљање 
Регулисање брзине 

Путнички заштитни 

системи 
Остали безбедносни 

системи 
Пројектовање у циљу 

заштите у 

саобраћајним 

незгодама 

Лак приступ 
Опасност од 

пожара 

ОКРУЖЕЊЕ 

Пројектовање и изглед 

путева 
Ограничење брзине 
Објекти за пешаке 

Објекти поред путева 

за заштиту у случају 

саобраћајних незгода 

Могућности за 

спасавање 
Застоји 
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Одређене грешке у вожњи и понашања пешака не би требало да доводе до смрти и тешких повреда – 

саобраћајни систем требало би да помаже корисницима. Рањивост људског тела требало би да буде 

ограничавајући параметар у пројектовању саобраћајног система, а централни параметар при регулисању 

брзине. 

Повреде у друмским саобраћајним незгодама су питање друштвене једнакости – једнака заштита свих 

учесника у саобраћају је неопходна, обзиром да су особе ван возила изложене несразмерно увећаној 

опасности од повреда. Преношење технологија из земаља са високим у земље са ниским приходима мора 

бити прилагођено локалним условима, на бази истраживања локалних потреба.  

Пешаци, бициклисти и мотоциклисти су најрањивији учесници у саобраћају и у земљама са малим и 

средњим приходима они представљају велики део друмског саобраћаја, и чине највећи део погинулих у 

саобраћају. У земљама са високим приходима, велики број учесника у саобраћају су власници аутомобила 

и возачи, па возачи чине највећи број погинулих у саобраћају. Без обзира на то, чак и у овим земљама, 

пешаци, бициклисти и мотоциклисти изложени су доста већој опасности по пређеном километру. 

Смањење опасности на светским друмским саобраћајним системима подразумева посвећеност и 

информисање власти пре доношења одлука од стране власти, индустрије, невладиних организација и 

међународних агенција, као и учешће људи из различитих дисциплина, као што су друмски инжењери, 

пројектанти моторних возила, полицајци, здравствени радници и припадници заједнице.  

Друмске саобраћајне незгоде су предвидиве, па се могу и спречити. У циљу суочавања са овим 

проблемом, требало би да постоје блиска координација и сарадња, холистички и интегрисани приступ, уз 

учешће више сектора и више дисциплина. Иако постоји много интервенција којима би могли бити 

спашени животи, политичка спремност и посвећеност су од суштинске важности и без њих се мало тога 

може постићи.  

ГРАДОВИ У ПОКРЕТУ: ПРЕГЛЕД ТРАНСПОРТНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ГРАДОВИМА СВЕТСКЕ 

БАНКЕ 

На основу статистичких података, сваке године 0,5 милиона људи погине и скоро 15 милиона бива 

повређено у земљама у развоју, у саобраћајним незгодама у градовима, са директним економским 

трошковима између 1 и 2 процента светског бруто домаћег производа. Већина жртава су сиромашни 

пешаци и бициклисти, тако да страх за личну безбедност значајно интересовање за пешачење и вожњу 

бицикла. Овај притисак на сиромашну популацију може бити умањен кроз унапређење пројектовања 

путева, адекватним регулисањем саобраћаја, ефикасним медицинским услугама и политиком.  

Безбедност градског превоза зависи од неколико битних сегмената, као што су разумевање података о 

безбедности саобраћаја (подаци о угроженим групама учесника), пројектовање инфраструктуре 

(безбеднији путеви и улице), ефикасније регулисање саобраћаја у градовима, медицинска политика 

(повећање капацитета установа), институције (међусобна координација). Стратегија безбедности градског 

превоза се заснива на прикупљању података о проблемима у градском превозу, увођењу елемената 

безбедности у свим пројектима, обуци особља, принуди у областима са највишим степеном непоштовања 

прописа, формирању Комитета на високом нивоу градских управа и дефинисању начина финансирања 

стратегије. 

У погледу опште безбедности, потребно је уложити озбиљне напоре у анализу природе и значаја 

несигурности у сектору јавног превоза, као и у активирање политичких инструмената за суочавање са 

овим проблемом. Неке од предложених активности су: 

• прикупљање и анализа података о личној сигурности у јавном превозу, 

• подизање нивоа свести о проблему, уз ангажовање полицијских власти за хапшење, а судова у 

доношењу адекватних пресуда деликвентима, 

• увођење уличног осветљења – предвиђеног за унапређење сигурности пешака – и увођење 

осветљења улица, нарочито у оквиру пројеката побољшања услова живота у сиромашним 

квартовима, 

• охрабривање учешћа јавности у пројектима. 

 

МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТЕВИМА (ПРИ) - НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА: КОДЕКС ДОБРЕ ПРАКСЕ 

Према статистици Организације за економску сарадњу и развој (OECD), у свету приближно 700.000 људи, 

сваке године смртно страда у саобраћајним незгодама. Кључ за подизање нивоа безбедности у већини 

земаља представља један посвећени, кохерентан програм безбедности саобраћаја са временским оквиром 

и квантификованим циљевима за смањење броја фаталних и тешких незгода. За постизање амбициозних 

циљева неопходни су воља, сарадња и посвећеност свих утицајних субјеката у области безбедности 

саобраћаја. Одговорност стоји на страни чланова владе, националних, регионалних и локалних 

политичара, јавних и грађанских институција и асоцијација, приватних компанија, возача и других 

корисника путева.  

Годишња расправа о стању безбедности саобраћаја на највишем политичком нивоу, неопходна је за 

доследно придржавање плана и процене напретка ка постављеном циљу. Планови безбедности саобраћаја 
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морају се обнављати сваке две до четири године, а акценат би требало да буде на неколико кључних 

тачака, уз рангирање задатака по приоритету. 

Прикупљање и анализа података о саобраћајним незгодама чине важан корак у решавању проблема 

безбедности саобраћаја. У већини земаља податке о незгодама прикупља полиција, па иако ти подаци не 

обухватају све незгоде, пажњу је потребно приклонити прикупљању релевантних информација о томе 

како касније спречити сличне незгоде. Коришћење података о локацијама омогућује утврђивање 

концентрације незгода (на појединачним местима, дуж пута или у некој области). Даља анализа 

заједничких фактора омогућиће развој мера за побољшање безбедности саобраћаја. Заједнички проблеми 

већине земаља обухватају следеће: 

• прекорачење ограничења брзине, 

• младе возаче, 

• преоптерећеност возила, 

• лоше стање путева, 

• неискусне возаче, 

• коришћење мобилних телефона у саобраћају, 

• вожња под утицајем алкохола, 

• учествовање у саобраћају под утицајем алкохола, 

• незгоде на раскрсницама, 

• техничко стање возила, 

• умор, 

• не коришћење сигурносних појасева. 

 

Визија безбедности саобраћаја мора бити достизање циља да у будућности нико неће гинути нити бити 

повређен у саобраћајним незгодама. Међутим, ово је дугорочни циљ и у међувремену се приступа 

реализацији активности са скромнијим резултатом, нпр. смањењу броја смртних случајева за 50%, у 

периоду од наредних десет година. Успешно дефинисан циљ је јасан и лако схватљив, амбициозан, али и 

остварив. Важно је да циљеви буду подржани од стране одговорних политичара на највишем нивоу, јер ће 

тек тада бити доступно довољно неопходних средстава за рад. Мере за смањење броја жртава у саобраћају 

изузетно су исплативе и често се вишеструко враћају. 

Како није реално очекивати финансијску подршку за примену свих мера за смањење броја саобраћајних 

незгода, потребно је дефинисати мере које ће прво бити имплементиране. Сваки одабрани приступ 

потребно је анализирати са становишта трошкова и извршити процену смањења броја жртава, након чега 

је могуће извршити рангирање мера према исплативости.  

Неопходно је дефинисати детаљан распоред рада од самог почетка, међутим, треба бити пажљив, посебно 

током прве године, јер постоји природна тенденција ка веровању да је могуће постићи више него што то 

реалне могућности дозвољавају. Током прве године, важно је поставити стабилан систем који ће без 

проблема функционисати у наредном периоду, при чему је у сврху презентације, значајно представити 

неки упечатљив ефекат, како би јавност била уверена у оправданост спровођења даљих активности.  

Позната је чињеница да вожња брзином већом од ограничења представља основни узрок смртног 

страдања у саобраћају у многим земљама. Политика којом се смањује овај проблем подразумева 

коришћење много алата, као што јеувођење ограничења брзине, што представља релативно јефтин начин 

за решавање прекорачења брзине. Да би возачи поштовали ограничења брзине, није довољно нагласити 

ризике или негативне ефекте пребрзе вожње, већ је потребно и указати на користи од прилагођавања 

брзине одговарајућем ограничењу.  

Друштвени маркетинг подстиче кориснике пута да безбедност саобраћаја сматрају једним од својих 

личних циљева, тако да на мере безбедности не гледају више као на насилно наметнута правила, као што 

је то сада често случај. Друштвени маркетинг је директно повезан са понашањем и променама понашања, 

јер што више корисници путева схватају мере безбедности као корисне и позитивне, то је веће поштовање 

и придржавање примењених мера. 

Информисање о негативним утицајима и опасностима при непоштовању ограничења брзине, може бити 

спроведено кроз школске програме и обуку возача. Овом проблему мора се поклонити пажња у 

ваншколском образовању, као и на интернету, у разговору родитеља са децом, у компјутерским играма, 

међу вршњацима у програмима рехабилитације, што су све корисни инструменти за деловање на возаче 

који прекорачују брзину. 

Многе мере из области саобраћајног инжењерства дефаворизују кретање великим брзинама, а конкретан 

пример представљају зоне са ограничењем брзине до 30 km/h и зоне смиреног саобраћаја. Постављање 

камера за региструју прекорачења брзине је веома ефикасна мера за постизање поштовања ограничења 

брзине на појединим местима. За сада политичке структуре не подржавају уградњу ограничења брзине у 

аутомобиле, међутим интелигентни адаптери брзине би могли бити благотворни у блиској будућности. 

Финансирање је значајан фактор сваке стратегије, јер иако је могуће много учинити са веома мало 

уложених средстава, успешно спровођење стратегије захтеваће јасно дефинисане и обимне фондове. У 
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неким земљама ово питање је решено наменом одређеног процента пореза који плаћају корисници путева 

или прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, за активности везане за безбедност саобраћаја.  

Да би било који план безбедности саобраћаја успео, важна је политичка подршка. Подршка ресорног 

министра је наравно битна, али је још боље имати подршку владе као целине. Слично томе, на 

регионалном и локалном нивоу власти пожељна је широка подршка од стране свих политичких партија. 

Већи изгледи за остваривање циљева и реализацију планова безбедности остварени су када су за њихово 

спровођење задужени службеници и чиновници пуни ентузијазма. Прихватање ''саобраћајне културе'' од 

стране целе организације представља значајан успех, јер се онда одлуке у другим областима (еколошко и 

урбано планирање, социјалне службе, здравство, итд.) не доносе без узимања у обзир последица на 

безбедност саобраћаја. 

Када се одлучи о општим цртама стратегије за смањење броја незгода и броја жртава, добру идеју 

представља публикација документа у којем су описане планиране активности. Непостизање очекиваног 

резултата може бити подстицај за улагање додатних напора, при чему је неопходно установити узроке 

одступања од планираних циљева, у циљу модификације или промене стратегије у наредном периоду.  

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВЕЗАНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА: СТРАТЕГИЈА 

Решавање проблема везаних за безбедност саобраћаја подразумева предузимање неколико корака. Први 

корак представља идентификација проблема (раскрсница или пут), а затим проналажење узрока проблема 

(независна анализа, вредновање мера, консензус).  

Након тога потребно је поставити циљ (јасна дефиниција, могућност квантификовања), предложити 

адекватно решење (ефекат, трошкови, друге мере) и на крају извршити вредновање датог решења 

(постепено унапређење, поређење са циљевима, трогодишњи период).  

Инфраструктура (пут са окружењем) има три битне карактеристике које утичу на повећање нивоа 

безбедности. Ове карактеристике су ФУНКЦИОНАЛНОСТ (постиже се спречавањем нежељене употребе 

путева, минимизацијом времена путовања и поклапањем најбезбеднијих и најкраћих траса), 

ХОМОГЕНОСТ (постиже се избегавање разлика у брзинама кретања, смеровима кретања и масама 

возила) и ПРЕДВИДИВОСТ(постиже се могућност јасног препознавања категорије учесника у 

саобраћају). 

Пут са путним окружењем чини јединствену целину, при чему путно окружење значајно утиче на 

безбедност саобраћаја. Уређење путног појаса представља приоритет, због директног утицаја на 

прегледност. Сви објекти поред пута би требало да буду на прописаној удаљености од ивице коловоза, као 

би могућност настанка тешких последица по путнике у возилу, које случајно излети са пута, биле сведене 

на минимум.  

 

 
Слика бр. 3.4. – Проценат удара возила у дрво, при саобраћајним незгодама са излетањем возила са 

пута, у зависности од удаљености дрвореда од ивице коловоза 

ПРИ - МЕЂУНАРОДНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

При разматрању фактора ризика у саобраћају, често се врши категоризације на ризике који се односе на 

човека, возила и средину. Чак и ако се још много тога мора урадити, учињен је велики прогрес по питању 

побољшања окружења и безбедности возила. Људско понашање се све више узима у обзир при 

осмишљавају инфраструктуре путева и градских улица. Побољшање законодавства и поштовања прописа 

је приоритет, како би нове технологије и савети о безбедном понашању били примењиви. 

Сви напори, у виду разноврсних и допунских акција усмерених ка окружењу пешака и возача, неће имати 

потпун ефекат уколико изостане утицај на возаче. Основе морају бити постављене још у раном детињству 

адекватним образовањем, док деца и тинејџери не стекну право управљања возилом. Квалитетна обука 
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возача захтева не само добре инструкторе, већ и време током којег кандидат мора стећи вештине 

предвиђања и избегавања ризичних ситуација.  

Технички развој возила, у погледу заштите путника у возилу, квалитета гума, система ослањања и 

осветљења, допринео је томе да возила буду безбеднија. Исто тако, чињеница је да је побољшање 

безбедности, које је постигнуто овим техничким развојем, само део континуираног развоја у 

перформансама возила (све већи јаз између оствариве и максималне дозвољене брзине). У овом 

контексту, морају се наставити напори прилагођавања захтевима повећане безбедности на путевима. 

Бициклисти, нарочито између 15 и 24 година старости, страдају у незгодама, о којима најчешће не постоји 

довољно податка и статистика, па узроци настанка незгода нису довољно расветљени. Препорука је 

побољшање уочљивости бициклиста од стране других учесника у саобраћају, у циљу подизања нивоа 

безбедности у саобраћају. Развој мреже путева је једна од најефикаснијих и најдуготрајнијих акција за 

побољшање безбедности, јер се уз техничке мере, утиче на понашање корисника путева и остварује се 

ефекат смањења броја саобраћајних незгода.  

Посебна пажња треба да се посвети ивицама путева, где извесна побољшања могу значајно допринети 

ублажавању последица незгода. При развоју и стварању мреже морају бити узети у обзир одређени 

захтеви, проистекли из студија и радова који су реализовани и објављени у различитим земљама. 

Усклађивање прописа и сигнализације у многим земљама Европе, позитивно утиче на безбедност 

саобраћаја, због тога што је знатно смањен ризик од незгода које би проистекле из тешкоћа   при 

прилагођавању возача на другачији систем саобраћајне сигнализације у другој земљи.  

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА (EК) - ПРЕПОЛОВЉАВАЊЕ БРОЈА ЖРТАВА САОБРАЋАЈНИХ 

НЕЗГОДА У ЕУ: ЗАЈЕДНИЧКА ОБАВЕЗА 

Током задњих 30 година укупан интензитет саобраћаја се утростручио, док је број погинулих у незгодама 

у саобраћају опао за половину. Међутим, ово споро али константно побољшање безбедности саобраћаја 

не сме да да илузију да је ситуација задовољавајућа; напротив, овај проблем постаје све више социјално 

неприхватљив и тежак за оправдање са стране грађана.Главни узроци незгода су јасно дефинисани: 

• прекомерна или неадекватна брзина је узрок скоро трећине озбиљних незгода и незгода са 

погинулима, 

• употреба алкохола и дрога или поспаност. Вожња под дејством алкохола је одговорна за преко 

10.000 погинулих сваке године, 

• невезивање сигурносних појасева или неношење кацига је главни доприносни фактор у незгодама. 

Ако би се стопа употребе сигурносних појасева могла повећати у свим земљама и на 

интернационалном нивоу, сваке године би било могуће спасти 7.000 живота, 

• недовољна заштита од стране возила у случају cудара. Анализе незгода показују да уколико би сви 

аутомобили били дизајнирани да пружају сигурност као и најбољи аутомобили из те класе, у 

случају незгоде, половина фаталних или повреда са инвалидитетом би се могло избећи, 

• високо ризичне локације незгода (црне тачке), 

• не поштовање прописаног времена вожње и прописаног времена за одмарање од стране 

комерцијалних возача, 

• лоша видљивост других учесника у саобраћају или непотпуно видно поље возача. Лоша 

видљивост у мртвом углу према задњем делу возила узрокује незгоде са 500 погинулих сваке 

године. 

EУна располагању има различита средства расположивих акција у погледу безбедности саобраћаја на 

путевима: 

• члан 71 EЦ Споразума дозвољава Европској Унији да озакони усвојене мере како би се 

побољшала безбедност транспорта унутар принципа преношења овлашћења на ниже нивое, 

• EУ подржава истраживачке и пројекте технолошког развоја, 

• EУ има финансијска средства која јој омогућују да, уз жељене позиве на предлоге, подржи 

иницијативе усмерене ка подизању свести међу доносиоцима одлука, професионалцима и 

јавности, о главним безбедносним питањима и решењима, 

• EУ је до сада играла важну улогу успостављању и ширењу најбољих пракси, 

• EУ је играла активну улогу у дефиницији метода за истраживање незгода и стварању CARE базе 

података. 

Поштовање основних правила у саобраћају ће приоритетно бити третирано едукационим кампањама и 

кампањама за подизање свести, које се уклапају у циљ постављен овим програмом и које се тичу 

постојећих националних активности организованих од стране полиције и осталих тела. Ове акције ће бити 

усмерене на посебно рањиве корисније, младе и старе возаче. Ситуација је посебно забрињавајућа у 

случају када млади људи учествују, с обзиром да постоји јака корелација између броја погинулих и 

понашања везаног за стил живота. 

Значајна побољшања у расположивој заштити путника у возилима у сваког земљи чланици и даље се 

постижу захваљујући технолошком напретку. EU је сада ексклузивно задужена за одобрења свих типова 
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возила, аутомобила и моторних возила са два точка.Поред тога, постоји и револуција у аутомобилској 

индустрији која може пружити значајне користи у погледу активне безбедности и спречавању незгода.  

У возила се све више инсталирају ултра модерни електрични уређаји који управљају сигурносним 

функцијама возила. Без даљег чекања на нове технологије, довољно је да већ доступне имплементирају, 

кроз хармонизовану акцију, као и заштитна опрема, што би довело до значајног смањења повреда, 

посебно у вези са комерцијалним возилима. 

Европски програм за процену нових аутомобила (EuroNCAP) тестира безбедност нових аутомобила у 

складу са усклађеним протоколима за различите типове незгода које могу изазвати озбиљне повреде 

путника а могуће и пешака. Комисија ће наставити са пружањем подршке EuroNCAP-у, а радиће и на 

даљем напредовању, како би се постигла свест и информисали купци и како би се појачала представа код 

земаља чланица. 

Пасивна безбедност - употреба сигурносних појасева је важна област деловања, јер иако је до сада много 

тога урађено у погледу употребе сигурносних појасева, и даље се сваке године на овај начин потенцијално 

може спасти око 4.000 живота. 

Активна безбедност - нове информационе и комуникационе технологије (интелигентни транспортни 

системи, или ИТС), нуде значајан потенцијал за смањење броја жртава незгода на путевима. EУ, земље 

чланице и индустрија морају да развију интегрисани приступ како би побољшали ефикасност ових нових 

безбедносних технологија. EУ ће усвојити план у вези интелигентног система за управљање саобраћајем, 

креиран од стране владиних тела у интересу безбедности саобраћаја, тако да се извуку максималне 

користи за друштво у целини. 

Побољшања путне инфраструктуре спашавају животе, а друштво мора да игра важну улогу у 

охрабривању ових побољшања. До данас, постоје два главна средства: писање техничког приручника на 

нивоу EУ за добровољну употребу од стране безбедносних професионалаца, и усклађивање безбедносно 

инжењерских процедура, стандарда и опреме унутар транс-европске путне мреже. 

Комисија за транспорт ће олакшати скупљање и ширење информација о најбољим праксама испитивања и 

процене путних утицаја тако што ће направити технички приручник у погледу безбедности 

инфраструктуре. Поред тога, развој иновативног концепта “интелигентног пута” ће значајно повећати 

безбедност саобраћаја. Посебно, стављање у рад GALILEO европског система за гео-сателитско 

позиционирање ће играти значајну улогу од 2008. године јер ће се као резултат имати много боља 

поузданост и прецизност података које ће бити трансмитоване.  

Неколико хиљада људи у EУ се може спасти побољшањем времена реакције хитних служби и третмана 

након незгоде у случају путно саобраћајне незгоде. Обрнуто, лоша пракса третмана након незгода може 

довести до већих повреда и непокретности. Студија извршена у Великој Британији проценила је да 12% 

жртава незгода које су имале озбиљне повреде и даље имају озбиљне поремећаје. 

Како квалитетне базе података о саобраћајним незгодама представљају основ за анализу безбедности 

саобраћаја и дефинисање даљих активности, биће неопходно развити CARE базу података и проширити 

приступ ка њој, у циљу постизања   веће транспарентности и охрабривању њене употребе. Такође ће бити 

неопходно оценити и усавршити системе за повезивање болничких података и националне статистике за 

незгоде на путу и развити спецификације за он-борд уређаје за регистровање незгода и испитати 

последице различитих алтернатива за одређене категорије возила. 

EК - СПАШАВАЊЕ 20000 ЖИВОТА НА НАШИМ ПУТЕВИМА: ЗАЈЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ 

 Сваке године у Европској Унији (EУ-15) више од 40.000 људи погине у друмским саобраћајним 

незгодама, док их 1.700.000 бива повређено. Ове саобраћајне незгоде су главни узрок смрти у старосној 

групи испод 45 година, узрок који се по броју смрти налази испред болести срца или рака. Укупни 

друштвени трошкови оцењују се на више од 160 милијарди еура годишње, што одговара вредности од 2% 

укупног националног прихода Европске Уније.  

Главни узроци саобраћајних незгодасу пребрза вожња, вожња под дејством алкохола или дрога и замор, 

неупотреба сигурносног појаса и заштитних кацига, недовољна заштита у возилима у случају судара, 

постојање црних тачака, непоштовање прописа о радном времену професионалних возача и слаба 

уочљивост других учесника у саобраћају или недовољно видно поље возача. Главне области деловања EU 

се огледају у подстицању учесника у саобраћају на побољшање понашања. Непрописна (опасна) вожња 

може се сврстати у ранг са криминалом, и комисија планира, у оквиру правосудне политике заједнице, 

покретање иницијативе усмерене не само на возаче теретних возила, већ на све возаче.  

Непоштовање основних закона на путевима од стране возача (вожња под дејством алкохола, неупотреба 

сигурносног појаса или заштитних кацига и прекорачење брзине) представља главни узрок саобраћајних 

незгода са тешким последицама. Неке од мера су: 

• појачана принуда поштовања саобраћајних прописа, 

• упутства за активности саобраћајне полиције, 

• кампање у комбинацији са принудом, 

• усвајање препорука за дозвољени ниво алкохола у крви, 

• увођење минималних стандарда за инструкторе вожње, 
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• научни приступ у обуци возача. 

Правила за пројектовање возила омогућавају минимални ниво заштите за избегавање саобраћајних 

незгода и за заштиту од повреда. Захваљујући технолошком напретку, у свим земљама чланицама 

постигнути су значајни резултати на пољу заштите путника у возилима. EU тренутно има надлежност за 

одобравање свих типова аутомобила и двоточкаша. Најважније мере чине: 

• унапређење пројектовања возила, 

• информисање потрошача – Европски програм за оцењивање нових аутомобила (EuroNCAP), 

• имплементација елемената пасивне безбедности – заштита у случају саобраћајних незгода, 

• имплементација елемената активне безбедности – превенција саобраћајних незгода, 

• увођење периодичних техничких прегледа. 

Унапређење друмске инфраструктуре и увођење процедура могу значајно да допринесу смањењу 

учесталости и тежине последица саобраћајних незгода. Концепт ''самообјашњавајућих путева'' омогућава 

побољшање понашања возача, путем бољег информисања о одговарајућој брзини. Даље, прилагођавањем 

окружења путева (нпр., бочне баријере и ивице путева), тако да последице људских грешака бивају 

ублажене, утиче се на унапређење безбедности на путевима. Најважније мере обухватају: 

• формирање нацрта техничких упутстава о безбедности инфраструктуре, 

• подизање нивоа безбедности саобраћаја у тунелима, 

• увођење нових ‘’интелигентних’’ путева, 

• употреба европског сателитског система за позиционирање GALILEO. 

Током претходне деценије значајно је повећан број тешких теретних возила на европским путевима. 

Промена тренда саобраћајних незгода са тешким теретним возилима представља велики изазов, како за 

друштво, тако и за сектор теретног транспорта. Вожња теретних возила је једна од најопаснијих 

професија, а комерцијални возачи такође имају право на безбедно радно окружење, у складу са 

најновијим стандардима за услове рада. Неке од мера су: 

• директива о обуци комерцијалних возача, 

• закони о радном времену професионалних возача, 

• дигитални тахографи у комерцијалним возилима, 

• сигурносни појас у аутобусима, 

• прописи о возилима за превоз деце, 

За објективно оцењивање проблема безбедности на путевима од суштинске важности је формирање базе 

података о саобраћајним незгодама и повредама. Најважније мере обухватају: 

• базу података CARE са широким приступом, 

• систем за повезивање болничких података и статистика саобраћајних незгода, 

• црне кутије у возилима, 

• европску опсерваторију за безбедност на путевима, 

• независне истраге саобраћајних незгода. 

ТРАНСПОРТНА ОПСЕРВАТОРИЈА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ (SEETO) - ПРЕДЛОЖЕНА 

РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

За формирање предлога стратегије безбедности саобраћаја коришћене су смернице релевантне 

литературе, као што су документи White Paper on Transport 2001, Road Safety Action Programme 2003, Mid 

term review of the Road Safety Action Programme 2006, Mid term review of the White Paper on Transport 2006, 

као и објављене директиве, резолуције, приручници и примери најбоље праксе међународних 

организација попут WHO - светска здравствена организација, PRI – међународна организација за 

безбедност саобраћаја, ETSC - Европски савет за безбедност у саобраћају, PIARC – светска друмска 

асоцијација. 

Предложена визија стратегије представља успостављање позитивних трендова непрекидног смањења 

броја смртно страдалих и повређених у саобраћају, као што је то случај у земљама чланицама EU 27.  

Циљеви су дефинисани као: 

• стварање услова за одрживи развој саобраћаја и друштва у коме ће сви грађани, а посебно рањиви 

учесници у саобраћају, бити безбедни у саобраћају, 

• оснивање ефектних система за одржавање и унапређење нивоа безбедности саобраћаја, који ће 

укључивати утицајне субјекте, као што су Парламенти, Владе, Министарства, где ће сви 

препознати позитивне ефекте и одговорност, 

• проширивање система одговорности за настанак саобраћајне незгоде, са директних учесника, на 

све одговорне субјекте. 

Краткорочне циљеве представљају:  

• јачање институционалних капацитета (формирање водећег тела на регионалном нивоу, као и на 

националном нивоу…), 

• успостављање процеса трансфера знања и  

• хармонизацију правног оквира међу свим земљама чланицама SEETO (саобраћајна опсерваторија 

југоисточне Европе) са EU и употреба најбоље праксе, 
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Дугорочни циљеви су: 

• хармонизација нивоа безбедности саобраћаја и квалитет путне инфраструктуре земаља чланица 

SEETO, са просечним нивоом у EU, 

• основати стабилан и општеприхваћен систем заштите у безбедности саобраћаја, подржан од 

стране свих утицајних субјеката и 

• смањити број настрадалих по јединици дужине пута. 

НAЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 2015-2020 

Са гледишта безбедности саобраћаја, могу се разликовати три групе држава:  

1. државе које су прихватиле да се може управљати безбедношћу саобраћаја, изградиле организован 

заштитни систем и успешно спроводе управљање у пракси, непрестано смањујући број настрадалих 

(Велика Британија, Шведска, Холандија, Норвешка итд.),  

2. државе које начелно прихватају идеју о могућностима смањивања броја настрадалих у саобраћају, али 

нису изградиле снажан заштитни систем, не успевају да управљају безбедношћу саобраћаја, па бележе 

велике осцилације у броју настрадалих (Србија, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Румунија, Бугарска итд.)  

3. државе које још нису ни прихватиле идеју о управљању безбедношћу саобраћаја (већина држава са 

афричког континента, Индија итд.).  

Република Србија се налази у другој групи и чини напоре да пређе у прву групу држава, чему ће 

допринети усвајање и спровођење ове стратегије.  

Кључни субјекти безбедности саобраћаја на националном нивоу су све институције које се баве 

саобраћајем, а посебно:  

1. доносиоци политичких одлука,  

2. професионална, стручна и друга удружења,  

3. научне и образовне установе,  

4. предшколске установе,  

5. саобраћајна полиција,  

6. здравствене установе,  

7. медији и други. 

Да би се ефикасно управљало безбедношћу саобраћаја неопходно је постојање институционалних 

капацитета са установљеним процедурама и односима између надлежних субјеката.  

Путна мрежа у Републици Србији је подељена на мрежу државних путева, мрежу општинских путева и 

улица и некатегорисане путеве. Мрежа државних путева обухвата поделу на државне путеве I-А, I-Б и 

државне путеве II-А и II-Б реда. На основу јединог извештаја (ЈП "Путеви Србије" (2008) о опасним 

местима на државној путној мрежи, идентификована су 262 опасна места, од чега је 79 места са 

приоритетом И (30,1% од укупног броја опасних места), 106 места са приоритетом II (40,5%) и 77 места са 

приоритетом III (29,4%).  

На основу статистичких података о узроцима саобраћајних незгода, утицај пута на настанак саобраћајних 

незгода са погинулим лицима у Републици Србији евидентиран је код мање од 1% случајева. Имајући у 

виду да се у развијеним државама Европе (Шведска, Француска, Норвешка итд.) пут као основни или 

доприносећи узрок саобраћајне незгоде појављује у више од 20% саобраћајних незгода, то упућује на 

закључак да се утицај пута на настанак саобраћајних незгода у Републици Србији не евидентира на 

одговарајући начин. У циљу прецизног сагледавања утицаја пута на настанак саобраћајних незгода 

неопходно је у наредном периоду унапредити поступак и квалитет прикупљања и ажурирања података о 

узроцима саобраћајних незгода и факторима који доприносе настанку саобраћајних незгода.  

Посматрајући на међународном - европском нивоу, Република Србија се налази у групи најнебезбеднијих 

држава (једино је Румунија небезбеднија). Државе ЕУ су у периоду 2010-2013. године оствариле значајан 

напредак (смањење јавног ризика за државе ЕУ је у просеку 15,2%), док Србија стагнира. Посебно су 

значајан напредак оствариле: Румунија, Грчка, Португалија и Словачка.  

Саобраћајне незгоде нису само саобраћајни, већ економски, здравствени и социјални проблем друштва 

који настаје као последица пропуста у саобраћају. Саобраћајне незгоде, у већем обиму, настају као 

последица погрешних ставова, необразованости, некултуре, нерада, незнања, непоштовања закона и туђих 

живота и вредности, непосвећености управљању безбедношћу саобраћаја и прихватања страдања у 

саобраћајним незгодама.  

У саобраћајним незгодама у Републици Србији од 1981. до 2013. године погинуло је 41.718 лица. У истом 

периоду теже и лакше повређено је 632.936 лица. Осамдесетих година прошлог века тренд погинулих на 

годишњем нивоу био је близу 2.000, деведесетих година око 1.300, у првој декади овог века близу 1.000, 

док је од почетка друге декаде тренд око 700 погинулих годишње. 

Крајем 2009. године ступио је на снагу "нови" Закон о безбедности саобраћаја на путевима, којим су 

представљене бројне новине и од ког се очекивало да донесе значајно смањење страдања у саобраћају. 
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Након доношења Закона, крајем 2009. године, који је подржан снажном медијском кампањом о строжој 

казненој политици, број погинулих лица у Србији је по први пут спуштен испод 700 погинулих.  

Међутим, ефекти "новог" Закона су брзо ослабили, да би се у току 2011. године број погинулих лица 

попео на 731, као последица недоследне примене Закона. Након тога, у 2012. години број погинулих лица 

је поново мањи од 700 (688 погинулих), да би у току 2013. године био најмањи од када се у Србији 

статистички прате подаци о саобраћајним незгодама и последицама и износи 650 погинулих. Колебање и 

варирање података о броју погинулих и настрадалих лица је последица недоследних и неперманентних 

мера које су давале ефекте у претходном периоду.  

Мисија 
Постојан и делотворан систем безбедности друмског саобраћаја.  

   

Визија 
Друмски саобраћај без погинулих, са знатно смањеним бројем повређених и знатно смањеним 

трошковима саобраћајних незгода.  

   

Циљеви 
Доношење стратегије треба да омогући изградњу одрживог и делотворног система управљања 

безбедношћу саобраћаја до 2020. године који ће омогућити: 

- да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године, 

- да се преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце, број тешко повређених лица у 

2020. години, у односу на 2011. годину и 

- да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода у 2020. 

години, у односу на 2011. годину.  

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ ТОПОЛА 

4.1. Укупан број и последице саобраћајних незгода 

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. Имајући 

наведено у виду, извршена је анализа стања безбедности саобраћаја за различите категорије учесника у 

саобраћају у односу на својство учешћа, категорију возила у којој су се налазили и старост учесника. 

За сваку од посматраних категорија учесника у саобраћају су приказани основни подаци о стању 

безбедности саобраћаја и околностима настанка саобраћајних незгода у којима су учествовали. У табели 

4.1. приказано је стање безбендости саобраћаја у општини Топола од 1997. године. Приказано је број 

саобраћајних незгода са погинулим, повређеним и са материјалном штетом. 

 
Слика бр. 4.1. – Број саобраћајних незгода и последица 

Са графика изнад се види да нема тренда смањења саобраћајних незгода са погинулима и са повређенима, 

док постоји тренд смањења саобраћајних незгода са материјалном штетом. Од 2012. године је број 

саобраћајних незгода са материјалном штетом мањи од броја саобраћајних незгода са повређенима што 
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значи да је се у протеклих осам година дешавају саобраћајне незгоде са већим последицама на путевима 

општине Топола. 

Табела 4.1. Број саобраћајних незгода 

Година 
СНПО

Г СНПОВ СННАС СНМШ СНУК 

1997 год. 5 37 42 146 188 

1998 год. 2 34 36 139 175 

1999 год. 3 40 43 114 157 

2000 год. 5 45 50 117 167 

2001 год. 2 45 47 98 145 

2002 год. 3 37 40 94 134 

2003 год. 1 37 38 101 139 

2004 год. 2 48 50 118 168 

2005 год. 3 47 50 108 158 

2006 год. 5 42 47 105 152 

2007 год. 4 68 72 99 171 

2008 год. 3 55 58 94 152 

2009 год. 3 61 64 91 155 

2010 год. 5 47 52 53 105 

2011 год. 2 51 53 54 107 

2012 год. 3 47 50 29 79 

2013 год. 4 52 56 40 96 

2014 год. 2 40 42 29 71 

2015 год. 5 48 53 31 84 

2016 год. 3 39 42 21 63 

2017 год. 5 61 66 34 100 

2018 год. 3 35 38 26 64 

2019 год. 3 34 37 30 67 

2020 год. 5 41 46 24 70 

Укупно: 81 1091 1172 1795 2967 
У претходној табели приазано је стање безбедности саобраћај у протекле 24 године (период од 1997. до 

2020. године) у општини Топола. У протекле 24 године на путевима општине Топола догодило се 2.967 

саобраћајних незгода, највише са материјалном штетом 1.795,затим са повређенима 1.091 и у 81-ој 

саобраћајној незгоди последица је била смрт учесника у саобраћају. 

Поред броја саобраћајних незгода потребно је и приказати број настрадалих учесника у саобраћају, што је 

приказано у наредној табели 4.2. 

Табела 4.2. Број страдалих учесника у саобраћају 

Година ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАСТ 

1997 год. 5 17 33 50 55 

1998 год. 2 28 28 56 58 

1999 год. 3 20 43 63 66 

2000 год. 5 14 43 57 62 

2001 год. 2 26 60 86 88 

2002 год. 3 18 35 53 56 

2003 год. 1 20 28 48 49 

2004 год. 2 22 67 89 91 

2005 год. 3 24 56 80 83 

2006 год. 5 22 50 72 77 

2007 год. 4 24 92 116 120 

2008 год. 3 21 61 82 85 

2009 год. 4 26 59 85 89 
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2010 год. 6 17 64 81 87 

2011 год. 2 25 55 80 82 

2012 год. 3 11 63 74 77 

2013 год. 5 16 68 84 89 

2014 год. 2 16 43 59 61 

2015 год. 5 22 48 70 75 

2016 год. 3 13 47 60 63 

2017 год. 5 35 68 103 108 

2018 год. 3 15 35 50 53 

2019 год. 3 17 41 58 61 

2020 год. 5 10 43 53 58 

Укупно: 84 479 1230 1709 1793 
 

У табели 4.2. приазано је стање безбедности саобраћај у протекле 24 године (период од 1997. до 2020. 

године). Од 24 године како се прате подаци о броју настрадалих у саобраћајним незгодама,ниједна година 

није била без погинулих учесника у саобраћајним незгодама на територији општине Топола. 

Најнеповољнија годинкада се посмтра безбедност саобраћаја на путевима општине Топола била је 2010 

година када је укупно 6 учесника у саобраћају изгубило живот. Година када је било највише тешких 

телесних повреда у саобраћајним незгодама је 2005 година, док је 2007 године било највише лаких 

телесних повреда. Како би подаци били прегледнији представљени су на слици бр. 4.2.  

 

 

 
Слика 4.2. – Број старадалих учесника у саобраћају 

 

Још један од параметара утврђивања стања незбедности саобраћаја за одређени временски период може 

да се анализира и као пондерисане вредности и то на седећи начин: 

 

 Број пондера 99 за једно погинуло лице у саобраћају 

 Број пондера 13 за једно тешко повређено лице у саобраћају  

 Број пондера 1 за једно лако повређено лице у саобраћају 
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 Слика бр. 5.3. – Вредност пондера по годинама 

 

Са слике изнад се може уочити и закључити да се стање безбедности саобраћаја по годинама нема 

одређени континуитет, али оно што свакако забрињава је чињеница да је тренд кретања пондера стања 

безбедности саобраћаја гледано 24 године у назад у порасту. Овакав тренд је недопустив и неопходно је у 

што краћем временском периоду приступити системском и стратешком управљању безбедности 

саобраћаја. 

4.2. СТРУКТУРЕ НАСТРАДАЛИХ ЛИЦА У САОБРАЋАЈУ 

У анализи својства учесника у саобраћају, анализираи су пешаци, возачи и путници. Последице 

саобраћајних незгода у односу на својства настрадалих  приказани су у следећој табели 4.3. 

Табела 4.3. Настрадали учесници у саобраћају пема својству 

Својство учесника у саобраћају ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАС 

Пешак 3 27 36 63 66 

Путник 9 63 219 282 291 

Возач 24 90 255 345 369 

 

Када се гледају споменуте три категорије у саобраћају, најмање је смртно страдалих пешака укупно троје 

за период последњих 10 године. Пешаци су на путевима општине Топола најмање страдали. 

 

  
Слика 4.4. Настрадали учесници у саобраћају пема својству 

Са слике 4.4. може се закључити и још једном доказати да су пешаци рањиви учесници у саобраћају. На 

путевима општине Топола пешаци у броју страдалих чине 15%, а у броју погинулих 24%. Из наведеног се 

може закључити да када пешаци учествују у саобраћајним незгодама, те незгоде имају теже последице.  

Поред наведених анализа постојећег стања, спроведена је и анализа саобраћајних незгода и њихових 

последица по старосној структури за период од 2011. до 2021. године. 
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Када се посматра страдање учесника у саобраћају, учесници у саобраћају су подељени у четири старосне 

доби и то: 

• Деца – старосне доби од рођења до навршених 14 година живота; 

• Млади – старосне доби од 15 до 30 година живота; 

• Одрасли – старосне доби од 31 до 64 године живота; 

• Стари – старосне доби преко 65 година живота. 

Старосне категорије су тако дефинисане због својих специфичности. Од четири старосне категорије, само 

одрасли не спадају у ризичне тј. рањиве категорије учесника у саобраћају због својих психофизичких 

специфичности. Деца никада не могу да буду одговорна за своје страдање у саобраћају, с обзиром да нису 

свесна опасности и ризика које својим поступцима могу да изазову. Млади су жељни доказивања и често 

падају под утицај друштва у коме се налазе и у саобраћају желе да се доказују. 

Стара лица су рањиви учесници у саобраћају из разлога што су им кости мање еластичне (кртије) и склоне 

преломима, а  повреде од којих се млађи људи лакше опорављају, за њих могу да буду фаталне. Такође, 

стара лица се често отежано и спорије крећу, имају слабије чуло вида и слуха, као и слабију процену 

удаљености и брзине возила. 

Страдање учесника у саобраћају по старосним категоријама је анализирано за последњих десет година на 

путевима општине Топола, и приказано у наредној табели. 

Утабели 4.4. приказано је колико је учесника страдало по старосној доби на путевима општине Топола. 

Табела 4.4. Страдали учесници у саобраћају по старосној доби 

  ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАСТ 

Деца 0 8 29 37 37 

Млади 6 42 175 217 223 

Одрасло 22 94 266 360 382 

Стари 8 36 40 76 84 
 

На слици 4.5.  приказан је график са настрадалим учесницима у саобраћају у односу на узраст (старост 

учесника). Највише смртно страдалих учесника у саобраћају су одрасли учесници у саобраћају.  

  
Слика 4.5. Страдали учесници у саобраћају по старосној доби 

Са слике број 4.5. се види да је од укупниог броја погинулих учесника у саобраћају 39% су рањива 

категорија учесника у саобраћају, односно чине 47% старалих учесника у саобраћају. Наведена чињеница 

указује на то да су саобраћајне незгоде са рањивим категоријама у саобраћају жечће, односно да имају 

теже последице. Када су навадене чињенице о рањивим категоријама учесника у саобраћају, мисли се на 

рањиве категорије учесника у саобраћају по старосној доби. 

Генерално у друштву влада мишљење да су возачи мушког пола бољи возачи од возача женског пола. У 

Табели 4.5. представљено је колико особа је страдало у саобраћајним незгодама мушког пола, а колико 

женског пола на путевима општине Топола у протекле 10 године. 

Табела 4.5. Настрадали учесници у саобраћају према полу 

Пол ПОГ ТТП ЛТП ПОВ НАС 

Мушкарци 29 119 337 456 485 

Жене 7 61 174 235 242 

 

Од укупно 36 погинулих учесника у саобраћају 19%, односно 7 лица, су женског пола, док је осталих 29 

лица мушког пола.  
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Слика 4.6. Настрадали у саобраћају према полу 

Са слике 4.6. се види да је од укупно смртно страдалих мање од петине чине жене, а трећуну настрадалих 

учесника у саобрћајним незгодама такође чине особе женског пола. 

 

4.3. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА НАСТРАДАЛИМ ЛИЦИМА ПРЕМА 

КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА 

 
Поред осталих анализа, неопходно је анализирати и безбедност саобраћаја у односу на категорији возила. 

У табели 4.6. приказане су саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода по категоријама возила 

за општину Топола. 

 

Табела 4.6. Саобраћајне незгоде по категоријама возила 

Категорија возила СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ СНУК 

Аутобус 0 4 4 6 10 

Бицикл 1 8 9 1 10 

Мопед 1 14 15 2 17 

Мотоцикл 4 20 24 5 29 

Мотокултиватор 0 1 1 1 2 

Прикључно возило 5 19 24 22 46 

Путничко возило 24 394 418 287 705 

Теретно возило 5 57 62 69 131 

Трактор 6 30 36 23 59 
 

Од наведених категорија возила за анализирани временски период у општини Топола за сваку категорију 

возила било је саобраћајних незгода са смртно страдалима, осим за категорију аутобуса и 

мотокултиватора. Најмање њих је смртно страдало на бициклу и мопеду. Како би се направила детаљнија 

анализа неопходно је упоредити колико возила има у општини Топола и колико људи је страдало у 

возилима и тако за сваку категорију возила. 

  

Табела 4.7. Саобраћајне незгоде по категоријама возила и заступљеност возила 

Категорија возила СНПОГ СННАС СНУК 
Удео у укупно 

регистрованим возилима 

Аутобус 0% 1% 1% 0,01% 

Бицикл 2% 2% 1% Непознато 

Мопед 2% 3% 2% 0,5% 

Мотоцикл 9% 4% 3% 0,8% 

Прикључно возило 11% 4% 5% 10,7% 

Путничко возило 52% 70% 70% 75,8% 

Теретно возило 11% 10% 13% 12,0% 

Трактор 13% 6% 6% Непознато 
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Из тебеле изнад се могу закључити многе чињенице, а то су: 

 Од укупнг броја саобраћајних незгода са погинулима, мопеди су учествовали са 2%, од 

укупног броја саобраћајних незгода такође са 2% а регистрованих мопеда у Тополи укупно 

0,5% од укупног броја возила. Ова чињеница потврђује да су возачи двоточкаша рањиви 

учесници у саобраћају. 

 Од укупнг броја саобраћајних незгода са погинулима, мотоцикли су учествовали са 9%, од 

укупног броја саобраћајних незгода са настрадалима 4% а регистрованих мотоцикала у 

Тополи укупно 0,8% од укупног броја возила. Ова чињеница потврђује да су возачи 

двоточкаша рањиви учесници у саобраћају. 

 Код бицикала је специфично то што су више заступљени у саобраћајним незгодама са 

погинулима, него у укупном броју саобраћајних незгода, што говори да су рањиви 

учесници у саобраћају. 

 

На слици 4.7. је представљено учешће категорије возила у саобраћајни мезгодама са погинулима и свим 

саобраћајним незгодама у протеклих 10 године на територији општине Топола.  

 

 

Слика 4.7. Саобраћајне незгоде по категоријама возила 

4.4. ВРЕМЕНСКА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Како би се добила адекватна анализа саобраћајних незгода потребно је направити следеће анализе: 

 Месеци у којима су се догађале саобраћајне незгоде 

 Дани у недељи када су се догађале саобраћајне незгоде 

 Часови у току дана каду су се догађале саобраћајне незгоде  

Временском анализом саобраћајних незгода добијају се информације у ком временском периоду се 

дешава највише саобраћајних незгода и са каквим последицама и према томе могу да се планирају 

превентивне и репресивне активности на нивоу општине. Када се анализирају саобраћајне незгоде у 

времену у којем су се дешавале, анализираће се последњих 10 година, из разлога да се добије 

квалитетнији извештај. 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ ГОДИНЕ 

Када се поматра временска анализа, једна од анализа је колико саобраћајних незгода се дешавало по 

месецима у току године и са којим последицама. У табели испод је представљена временска расподела 

саобраћајних незгода и њихових последица по месецима у току године. 

Табела 4.8. Број саобраћајних незгода по месецима у току године 

Месец СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ СНУК 

Јануар 2 30 32 24 56 

Фебруар 1 17 18 19 37 

Март 2 26 28 22 50 

Април 3 34 37 25 62 
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Мај 4 44 48 32 80 

Јун 3 48 51 23 74 

Јул 1 38 39 39 78 

Август 6 47 53 30 83 

Септембар 3 47 50 26 76 

Октобар 4 42 46 33 79 

Новембар 3 33 36 27 63 

Децембар 3 42 45 18 63 
 

Из табеле 4.8. се може видети да је највише саобраћајних незгода било у августу месецу, док је највише 

незгода са повређенима било у јуну, а било их је свакако доста и у августу и септембру, а највише 

саобраћајних незгода са погинулим лицима догодило се у августу месецу. На графику испод приказана је 

безбедност саобраћаја по месецима у току године. 

 
Слика 4.8. Број саобраћајних незгода по месецима у току године 

  

Са графика 4.8. се види да је су зимски месеци доста безбеднији односно да се дешава мање саобраћајних 

незгода у односу на летње месеце. 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПО ДАНИМА У ТОКУ НЕДЕЉЕ 
У табели 4.9. је представљен број саобраћајих незгода и последица саобраћјних незгода за дане у току 

недеље за период од пеотеклих десет година. 

Табела 4.9. Број саобраћајних незгода и последица по данима у току недеље 

Дан СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ СНУК 

Понедељак 3 71 74 46 120 

Уторак 2 50 52 41 93 

Среда 7 60 67 47 114 

Четвртак 4 54 58 44 102 

Петак 3 69 72 51 123 

Субота 7 80 87 45 132 

Недеља 9 64 73 44 117 
Из табеле 4.9. се може видети да је највише саобраћајних незгода било суботом, док је највише незгода са 

повређенима било такође суботом, а највише саобраћајних незгода са погинулим лицима догодило се 

такође недељом. Што значи да су дани викенда најкритичнији глдајући стање безбедности саобраћаја. На 

графику испод приказана је безбедност саобраћаја по данима у току недеље. 
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Слика 4.9. Број саобраћајних незгода по данима у току недеље 

Са графика 4.9. се види да је најбезбеднији дан уторак, док је дан у којем је било највише незгода била 

субота. 

 

 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПО ЧАСОВИМА У ТОКУ ДАНА 

У табели 4.10. је представљен број саобраћајих незгода и последица саобраћјних незгода за часове у току 

дана за период од пеотеклих десет година. 

Табела 4.10. Број саобраћајних незгода и последица у општини Топола по данима у току недеље 

Час СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ СНУК 

0-1. 1 12 13 9 22 

1-2. 1 8 9 8 17 

2-3. 3 6 9 6 15 

3-4. 0 9 9 3 12 

4-5. 1 10 11 6 17 

5-6. 0 7 7 8 15 

6-7. 0 12 12 12 24 

7-8. 0 23 23 10 33 

8-9. 1 13 14 11 25 

9-10. 1 20 21 22 43 

10-11. 0 21 21 15 36 

11-12. 4 31 35 28 63 

12-13. 3 20 23 23 46 

13-14. 3 24 27 21 48 

14-15. 1 25 26 15 41 

15-16. 2 31 33 14 47 

16-17 3 31 34 23 57 

17-18 3 33 36 15 51 

18-19 1 32 33 18 51 

19-20 1 16 17 9 26 

20-21 1 22 23 20 43 

21-22 3 22 25 7 32 

22-23 1 13 14 8 22 

23-24 1 7 8 7 15 
 

Из табеле 4.10. се може видети да је највише саобраћајних незгода било од 11 до 12 часова у току дана, 

док је највише незгода са повређенима било у временском периоду од 17 до 18 часова, а највише 
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саобраћајних незгода са погинулим лицима догодило се у временском периоду од 11 до 12 часа. На 

графику испод приказана је безбедност саобраћаја у по часовима у току данан. 

 

 
Слика 4.10. Број саобраћајних незгода по часовима у току дана 

 Са графика 4.10. се види да је најбезбеднији део дана ноћ, што је и логично из разлога што је у том 

периоду и најмање возила на путу, али без обзира што се тада дешавао мали број саобраћајних незгода, 

било незгода са погинулим лицима. 

4.5. ПРОСТОРНА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Просторна анализа саобраћајних незгода спроведена је за период од 2015. до 2020. године. Саобраћајне 

незгоде које су се догађале у наведеном периоду у односу на категорију пута приказане су у табели 4.11. 

Табела 4.11.  Саобраћајне незгоде у односу на категорију пута 

Категорија пута 
СНПО

Г 
СНПОВ СННАС СНМШ СНУК 

Државни пут IB реда 14 126 140 72 212 

Државни пут IIA реда 6 81 87 54 141 

Државни пут IIB реда 2 18 20 7 27 

Локални пут 4 88 92 69 161 

 Из табеле 4.11. се види да се највоше саобраћајних незгода (гледано и укупан број и по последицама) 

догодио на државном путу IB реда.Ова чињеница је битна из разлога што је за локалне путеве задужена 

општина Тапола, а за државне путеве ЈП „Путеви Србије“. На слици 4.11. приазано је прецентуално 

колико саобраћајних незгода се дешава на којим путевима. 

  
Слика 4.11.Проценат саобраћајних незгода у зависности од категерије пута 

Са слике изнад се види да су саобраћајне незгоде које су се дешавале на државном пут IB реда имале већу 

жестину односно теже последице у односу на укупан број саобраћајних незгода. Познато је да постоје 
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четири фактора безбеднсти саобраћаја, а то су: Човек, Возило, пут и околина пута. Због наведеног 

Општина Топола има потенцијал да унапреди безбедност саобраћаја на локалним путевима. У табели 

4.12. приказано је број и последице саобраћајних незгода које су се догодиле у насељу и ван насеља за 

анализирани период од 2015.до 2020. године. 

Табела 4.12.  Саобраћајне незгоде у односу на насеље 

  СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ СНУК 

Насеље 8 118 126 96 222 

Ван Насеља 17 161 178 83 261 

Насеље 32,0% 42,3% 41,4% 53,6% 46,0% 

Ван Насеља 68,0% 57,7% 58,6% 46,4% 54,0% 
Из тебеле се види да је велика већина саобраћајних незгода, са најтежим последицама догодила се ван 

насељених места општине Топола. 

Саобраћајне незгоде које су се дешавале на путевима општине Топола, односно њихове локације 

приказане су на слици 4.12. 

 
 

Слика 4.12. Просторна расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима 

На слици изнад, црне тачке представљају локације саобраћајних незгода са погинулим лицима, црвене 

тачке представљају локације саобраћајних незгода са повређенима, док жуте тачке представљају локације 

саобраћајних незгода са материјалном штетом. Највећи број саобраћајних незгода, догодио се у 

насељеном месту Topola и на државним путевима ван насеља. На слици 4.13. приказане су локације 

саобраћајних незгода које су за последицу имале погинула лица. 

 
 

Слика 4.13. Просторна расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима 
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На слици 4.13. приказана је просторна расподела саобраћајних незгода за општину Tопола које су за 

последицу имале смрт учесника у саобраћају, за период 2014-2020 године. Са слике 4.13. може се уочити 

да је највећа дистрибуција саобраћајних незгода са погинулима груписана око државног пута и на њему, 

али евидентиран је и одређени број у насељеним местима. Црвеним стрелицама су наглашене локације где 

се нагомилавају саобраћајне незгоде и на те локације треба посебно обратити пажњу. 

 

 
 

Слика 4.14.  Просторна расподела саобраћакјних незгода са повређенима 

 

На слици 4.14. приказана је просторна расподела саобраћајних незгода са поврњђњним лицима. Са слике 

4.14. може се уочити да је највећа дистрибуција саобраћајних незгода са повређеним груписана око 

државног пута и на њему, али евидентиран је и одређени број у насељеним местима. 

 

 
 

Слика 4.15. Просторна расподела саобраћајних незгода са повређенима 

 

На слици 4.15. приказана је просторна расподела саобраћајних незгода које су за последицу ималае 

материјалну штету. Са слике 5.15. може се уочити да је највећа дистрибуција саобраћајних незгода са 

материјалном штетом у насељеном месту Топола, али и на државним путевима. 
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Слика 4.16. Просторна расподела саобраћајних незгода са повређенима 

На слици 4.16. приказана је просторна расподела саобраћајних незгода у самом насељеном месту Топола. 

Највећи број саобраћајних незгода унутар насељеног места се дешавао се на Булевару Вожда Карађорђа, а 

наручито на раскрсницама поменутог Булевара и Булевара Краља Александра, као и укрштање Булевару 

Вожда Карађорђа и државног пута IB reda broj 27. 

5. 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. 

Трошкови саобраћајних незгода на годишњем нивоу износе од 1% до 3% БДП-а и достижу 

$500.000.000.000. Истраживања су показала да Република Србија годишње губи око 1,71% БДП-а због 

последица саобраћајних незгода. 

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 5.1. приказани 

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

саобраћајним незгодама на територији општине Топола, односно трошкови тих незгода по годинама. 

 

Табела 5.1. Трошкови саобраћајних незгода у којима је било погинулих лица, тешко и лако 

повређених као и новчани трошкови незгода 

 



 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА  Година MMXXI   Број 17  27. Децембар 2021. страна 40 

Година 
Трошкови 

незгода са 

погинулим 

Трошкови 

незгода са тешко 

повређеним 

Трошкови незгода 

са лако 

повређеним 

Укупно за 

годину 

1997 1.586.585,00€ 579.598,00€ 104.973,00€ 2.271.156,00€ 
1998 634.634,00€ 954.632,00€ 89.068,00€ 1.678.334,00€ 
1999 951.951,00€ 681.880,00€ 136.783,00€ 1.770.614,00€ 
2000 1.586.585,00€ 477.316,00€ 136.783,00€ 2.200.684,00€ 
2001 634.634,00€ 886.444,00€ 190.860,00€ 1.711.938,00€ 
2002 951.951,00€ 613.692,00€ 111.335,00€ 1.676.978,00€ 
2003 317.317,00€ 681.880,00€ 89.068,00€ 1.088.265,00€ 
2004 634.634,00€ 750.068,00€ 213.127,00€ 1.597.829,00€ 
2005 951.951,00€ 818.256,00€ 178.136,00€ 1.948.343,00€ 
2006 1.586.585,00€ 750.068,00€ 159.050,00€ 2.495.703,00€ 
2007 1.269.268,00€ 818.256,00€ 292.652,00€ 2.380.176,00€ 
2008 951.951,00€ 715.974,00€ 194.041,00€ 1.861.966,00€ 
2009 1.269.268,00€ 886.444,00€ 187.679,00€ 2.343.391,00€ 
2010 1.903.902,00€ 579.598,00€ 203.584,00€ 2.687.084,00€ 
2011 634.634,00€ 852.350,00€ 174.955,00€ 1.661.939,00€ 
2012 951.951,00€ 375.034,00€ 200.403,00€ 1.527.388,00€ 
2013 1.586.585,00€ 545.504,00€ 216.308,00€ 2.348.397,00€ 
2014 634.634,00€ 545.504,00€ 136.783,00€ 1.316.921,00€ 
2015 1.586.585,00€ 750.068,00€ 152.688,00€ 2.489.341,00€ 
2016 951.951,00€ 443.222,00€ 149.507,00€ 1.544.680,00€ 
2017 1.586.585,00€ 1.193.290,00€ 216.308,00€ 2.996.183,00€ 
2018 951.951,00€ 511.410,00€ 111.335,00€ 1.574.696,00€ 
2019 951.951,00€ 579.598,00€ 130.421,00€ 1.661.970,00€ 
2020 1.586.585,00€ 340.940,00€ 136.783,00€ 2.064.308,00€ 
Укупно 26.654.628,00€ 16.331.026,00€ 3.912.630,00€ 46.898.284,00€ 

Од 1997. до 2020. године саобраћајне незгоде у општини Топола су по наведеној методологији коштале 

46.898.284,00 €. Од тога трошкови незгода са погинулим лицима за посматрани временски период износе 

26.654.628,00 €, трошкови тешких телесних повреда износе 16.331.026,00 €, а лаких 3.912.630,00 €. На 

слици 5.1.  приказан је процентуални удео трошкова за погинуле, тешко повређене и лако повређене у 

укупним трошковима. 

Са слике 5.1. се види да посматрано са економске стране саобраћајне незгоде са погинулим лицима 

највише учествују у укупним трошковима саобраћајних незгода на територији општине Топола и то 57% 

од укупних трошкова саобраћајних незгода. Ова чињеница нам говори да, поред моралне обавезе да се 

бавимо унапређењем безбедности саобраћаја, улагање у унапређење безбедности саобраћаја је веома 

економски оправдана инвестиција. 

 
Слика 5.1. Графички приказ удела трошкова саобраћајних незгода 

На слици 5.2. приказано је кретање трошкова саобраћајних незгода на територији општине Топола у 

наведеном периоду у последње 24 године. 
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Слика 5.2. Графички приказ кретања трошкова саобраћајних незгода 

 Са слике 5.2. се види да су у протекле 24. године најмањи трошкови саобраћајних незгода били 

2003. године када. Највећи трошкови су било 2017. године какда је путевима општине Топола било 

највише страдалих учесника у саобраћају. 

6. ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Узимајући претходно израчунате губитке у обзир, друштвено-економске последице саобраћајних незгода 

прете да значајно угрозе квалитет живота грађана Београда, па је неопходно развити стабилан систем за 

финансирање активности које ће довести до смањења броја погинулих и повређених у саобраћају, а тиме 

и смањења трошкова последица саобраћајних незгода. Ово је посебно значајно из разлога што сва 

истраживања најразвијенијих земаља показују да је улагање у безбедност саобраћаја изузетно исплативо 

јер се уложени новац враћа најмање у петоструко већем износу који у неким случајевима достиже и 

десетоструко већи износ.  

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. 

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 
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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. 

 
7. СТАВОВИ И ПОНАШАЊА 

УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ 

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. 

Ставови учесника у саобраћају имају највећи утицај на њихово безбедно учешће у саобраћају. Важно је 

вршити испитивање ставова и утицати на промене и побољшање ставова о опасностима који доприносе 

настанку саобраћајних незгода, како би се сагледали и формирали будући правци деловања.  

У односу на ставове становништва према коришћењу сигурносних појасева, опасностима од конзумирања 

алкохола и вожње, опасностима од пребрзе вожње, опасног претицања или неких других безобзирних 

радњи у саобраћају, креатори система на локалном нивоу треба да усмеравају превентивно-пропагандне 

активности, како би утицали на промену негативних ставова према опасностима у саобраћају. На нивоу 

Европске уније је препозната важност исправних ставова и њихов утицај на стање безбедности саобраћаја 

на нивоу држава.  

Најпознатији европски - међународни пројекат који се бави ставовима о опасностима у друмском 

саобраћају је европски пројекат SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Поред праћења 

ставова на европском нивоу, важно је пратити ставове и на националном (републичком) нивоу, као и на 

локалном нивоу – нивоу градова, општина, односно на нивоу округа (полицијских управа).  

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. 



 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА  Година MMXXI   Број 17  27. Децембар 2021. страна 43 

Анализирани ставови учесника у саобраћају нису само учесници из Тополе него са целе територије 

полицијске управе Крагујевац, где су поред Тополе, Аранђеловац, Баточина, Лапово, Кнић и Рача. На овај 

начин поред тога што ће бити приказани ставови учесника у саобраћају из општине Топола биће 

приказани ставови учесника у саобраћају који транзитирају путевима општине Топола. 

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 7.1. 

Табела 7.1. 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  7.1. 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 7.2. 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 7.2. Начин путовања 

Начин путовања који се најчешће користе 

Аутомобил возач 67 % 

Аутомобил као путник 54 % 

Бицикл 34 % 

Пешачење 90 % 

Мотоцикл/мопед 12 % 

Из тебеле 7.2. 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. 

ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја (у даљем тексту: индикатори) представљају савремени 

алат за праћење безбедности саобраћаја, показују тенденције у безбедности саобраћаја и истичу проблеме 

страдања у саобраћајним незгодама. Индикатори најчешће описују понашање учесника у саобраћају. 

Савремени приступ у раду у области безбедности саобраћаја се у великој мери базира на праћењу стања и 

планирању активности применом индикатора перформанси безбедности саобраћаја. У последње време се 

веома често користе као примарни показатељи за рад и усмеравање активности саобраћајне полиције у 

Србији. 

При разматрању индикатора перформанси безбедности саобраћаја треба имати у виду да то нису 

саобраћајни прекршаји (откривени од стране саобраћајне полиције), већ евидентирано понашање 

учесника у саобраћају. Важно је истаћи да приликом прикупљања података о индикаторима не постоје 

утицаји других елемената на промене понашања учесника у саобраћају, попут саобраћајне полиције на 

путу, односно лице које прикупља податке о индикаторима не утиче на промену понашања учесника у 

саобраћају.  

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја за општину Топола биће приказани на основу података 

за Полицијску управу Крагујевац којој припада и општина Топола. Приказивање индикатора на ширем 

подручју од подручја општине може да се оправда на тај начин што су државни путеви који пролазе кроз 

општину Топола транзитни, а и већина становника Топола су на дневној миграцији.  

У табели 7.3. приказани су вредност индикатора и вредност циљаних вредности за 2025. годину за сваки 

индикатор појединачно.  

Табела 7.3. Вредност индикатора и граничне вредности 

 

Индикатори 

Вредност индикатора за 

ПУ Топола 

Циљ за 2025. 

годину 

Употреба сигурносних појасева на предњем 

седишту 
81,2% >  95% 
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Употреба сигурносних појасева на задњем седишту 13,8% >  95% 

Употреба дечијих заштитних система за децу до 3 

године 
51,0% >  95% 

Употреба дечијих заштитних система за децу од 4 

до 12 година 
37,0% >  95% 

Употреба заштитних кацига од стране 

мотоциклиста 
95,6% >  95% 

Употреба заштитних кацига од стране мопедиста 77,3% >  95% 

Прекорачење брзине путничког аутомобила за 10 

км/ч у насељу 
7,8% =0% 

Прекорачење брзине у насељу за мотоцикл за 10 

км/ч у насељу 61,7% =0% 

Возачи који користе мобилни телефон 5,4% <1% 

Пешаци који непрописно прелазе коловоз ван 

пешачког прелаза 20,6% <5% 

Деца пешаци основношколског узраста који 

прелазе улицу ван обележеног пешачког прелаза 37,0% <5% 

Пролазак пешака на црвено светло семафора 20,6% =0% 

Из табеле 7.3. се види да је само један индикатор у жељеним границама што је забрињавајуће. Највећа 

разлика имеђу жељеног и тренутног стања је употреба сигурносних појасева на задњем седишту. 

Постизање циљева индикатора имаће директан утицај на стање безбедности саобраћаја на путевима 

општине Топола. 

Неки од индикатора су у виду пасивне безбедности (употреба сигурносних појасева на предњем и на 

задњем седишту, употреба сигурносних кацига, употреба дечијих седишта), елементи пасивне 

безбедности имају за циљ да ублаже последице саобраћајне незгоде када се саобраћајна незгода догоди. 

Индикатори активне безбедности (прекорачење дозвољене брзине кретања, коришћење мобилног 

телефона, прелазак пешака на црвено светло и ван пешачког прелаза) нам показују колико су одређени 

учесници у саобраћају угрожени, односно колики проценат учесника у саобраћају не поштују одређена 

правила и тиме себе и остале излажу угрожености у саобраћају. 

На слици7.1. 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 Топола. 

 
Слика 7.1. Циљеви индикатора за употребу сигурносних појасева  

 

На слици 7.2. 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 Топола. 
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Слика 7.2. Циљеви индикатора за употребу дечијих сигурносних система 

На слици 7.3. приказан је график који приказује достизање циљева за индикаторе за прекорачење брзине 

кретања путничких возила и мотоцикала за општину Топола. 

 
Слика 7.3. Прекорачење брзине за 10 км/час 

 

На слици 7.4. 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 Топола. 

 
Слика 7.4. Прелазак пешака ван пешачког прелаза и на црвено светло 

8. 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 
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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; 

 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 Тополу за период од 2015-2020. 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: 

      
      

             
                                

      

                 
        

 

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. 

Општина 

Топола 

Укупно 

СН 

СН са 

настрадалима 

СН са 

повређеним 

СН са 

погинулим 

ПО

Г 

ТТ

П 

ЛТ

П 

2015. година 101 53 48 5 5 22 48 

2016. година 81 42 39 3 3 13 47 
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 Табела 8.1. Број и последице саобраћајних незгода општине Топола за 2015-2020. годину 

Табела 8.2. Вредности јавних и саобраћајних ризика страдања општине Топола за 2015-2020. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8.2. можемо 

закључити да су вредности највеће за 2017. годину (јавни и саобраћајни ризик-врло висок), док је 

најбезбеднија 2019. 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 Топола. 

 
Слика 8.1. Вредност јавног ризика по годинама 

На слици 8.1.  је представљена вредност јавног ризика у протеклих пет година за општину Топола и 

Републику Србију. За свих пет анализираних година, јавни ризик у општини Топола је висок и доста виши 

од јавног ризика на нивоу Републике. 
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2018. година 73 38 35 3 3 15 35 

2019. година 71 37 34 3 3 17 41 

2020. година 87 46 41 5 5 10 43 

Општина 

Топола 

ЈПБ

Н 

СПБ

Н 

ЈР 

ПО

Г 

СР 

ПО

Г 

ЈР 

П+T 

СР 

П+

T 

ЈР 

(СНпог

) 

СР 

(СНпог

) 

ЈР 

(СНнас

) 

СР 

(СНнас

) 

2015.год. 
395,9 107,2 23,9 6,5 

128,

9 
34,9 23,9 6,5 253,1 68,5 

2016.год. 245,0 66,3 14,3 3,9 76,4 20,7 14,3 3,9 200,6 54,3 

2017.год. 
486,2 131,6 23,9 6,5 

191,

0 
51,7 23,9 6,5 315,2 85,3 

2018.год. 251,7 68,1 14,3 3,9 86,0 23,3 14,3 3,9 181,5 49,1 

2019.год. 267,0 72,3 14,3 3,9 95,5 25,9 14,3 3,9 176,7 47,8 

2020.год. 319,0 86,4 23,9 6,5 71,6 19,4 23,9 6,5 219,7 59,5 
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Слика 8.2. Вредност саобраћајног ризика по годинама 

На слици 8.2.  је представљена вредност саобраћајног ризика у протеклих пет година за општину Топола и 

Републику Србију.  

Како би могло да се види стање безбедности саобраћаја у општини Топола на још један начин потребно је 

упоредити са стањем безбедности саобраћаја у Републици Србији. Као основи параметри су узети: 

површина, број становника, број регистрованих возила и дужина путне мреже у Србији и у општини 

Топола.  

На тај начин се виде вредности, односно проценти, колико су површина, број становника, број возила и 

дужина путне мреже општине Топола заступљени у Републици Србији, што је дато у наредној табели. 

Табела 8.3. Апсолутни подаци о Топола и Републици Србији 

  Топола Србија % 

Површина км
2 356 88.361 0,40% 

Бр. становника 20.939 6.982.604 0,30% 

Бр. возила 7.734 1.999.753 0,39% 

Дужина путева у км 223 43.967,02 0,51% 

Број СН са погинулима 2020. 5 459 1,09% 

Број погинулих у саобраћају 2020. 5 429 1,17% 

Укупно СН у 2020. 87 30.718 0,28% 

Број СН са погинулима 2019. 3 494 0,61% 

Број погинулих у саобраћају 2019. 3 534 0,56% 

Укупно СН у 2019. 71 35.770 0,20% 

Број СН са погинулима 2018. 3 491 0,61% 

Број погинулих у саобраћају 2018. 3 548 0,55% 

Укупно СН у 2018. 73 35.818 0,20% 

Број СН са погинулима 2017. 5 525 0,95% 

Број погинулих у саобраћају 2017. 5 579 0,86% 

Укупно СН у 2017. 127 36.475 0,35% 

Број СН са погинулима 2016. 3 551 0,54% 

Број погинулих у саобраћају 2016. 3 607 0,49% 

Укупно СН у 2016. 81 35.972 0,23% 

Број СН са погинулима за 5 год. 19 2520 0,75% 

Број погинулих у саобраћају за 5 год. 19 2697 0,70% 

Укупно СН за 5 год. 439 174753 0,25% 

 

Анализирано је стање безбедности саобраћаја и упоређивано на адекватан начин са просеком Републике, 

као и другим општинама. Закључак је да постоји доста простора да се унапреди стање безбедности 

саобраћаја у општини Топола, али и неопходно је покренути иницијативу за тако нешто. 
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9. 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 Топола 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 2025. године и омогућити следеће: 

 Да нема погинулих учесника у саобраћају на путевима у општини Топола; 

 Да број  тешко повређених у саобраћајним незгодама на путевима у општини 

Топола годишње буде максимално шест;  

 Да нема тешко повређене деце у саобраћајним незгодама у општини Топола;  

 Да се преполови број  лако повређених у саобраћајним незгодама на путевима у 

општини Тополиу 2025. години у односу на 2020 годину; 

 Да се преполове укупни годишњи друштвено-економски трошкови 

саобраћајних незгода у општини Тополи у 2025. години у односу на 2020. 

годину. 

Процена броја погинулих и трошкови саобраћајних незгода које би за исход имале смрт учесника у 

саобраћају на територији општине Топола до 2025. године приказани су на слици 9.1. и слици 9.2. 

Циљ је да у општини Тополавише у циљној 2025. години највише смрто страда једна особа у 

саобраћајним незгодама. Уколико се оствари процена да највише једна особа изгуби живот, то значи да би 

се спасило 14 живота, док би се са економског аспекта оствариле уштеде од 4.442.438,00 € што је 

утврђено по раније дефинисаној методологији. 
 

 
Слика 9.1. Процена броја погинулих 
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Слика 9.2. Процена трошкова саобраћајних незгода са погинулим лицима 

Процена броја тешко повређених и трошкови саобраћајних незгода које би за исход имале тешко 

повређене учеснике у саобраћају на територији општине Топола до 2025. године приказани су на слици 

9.3 и слици 9.4. Година када је на путевима општине Топола било најмање тешко повређених је 2020. 

година укупно је те године 10 учесника усаобраћајним незгодама задобило тешке телесне повреде. Из 

наведеног се поставља реални циљ да до 2025. године на путевима општине Топола буде највише 5 

учесник у саобраћајним незгодама  са тешким повредама. Уколико се оствари наведени циљ, то значи да 

неће доћи до нових 15 тешких телесних повреда, а на тај начин смањиће се трошкови саобраћајних 

незгода за 511.410,00 € 

 
Слика 9.3. Процена броја тешко повређених 

 
 

Слика 9.4. Процена трошкова у еврима саобраћајних незгода са тешко повређеним лицима  
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Процена броја лако повређених и трошкови саобраћајних незгода које би за исход имале лако повређене 

учеснике у саобраћају на територији општине Топола до 2025. године приказани су на слици 9.5. и слици 

9.6. Процена је да се сваке године смањује број лако повређених учесника у саобраћају до 2025. године 

када је циљ да не буде више од 27 учесника у саобраћају са лаким телесним повредама. Број лаких 

телесних повреда смањио би се за 60, чиме би се уштедело 190.860,00 € 

 
Слика 9.5. Процена броја лако повређених 

 
Слика 9.6. Процена трошкова саобраћајних незгода са лако повређеним лицима 

 На слици 9.7. приказана је процена уштеде у саобраћајним незгодама до 2025. године на путевима 

општине Топола. Процена уштеда је значајан уколико се остваре зацртани циљеви који су дефинисани 

овом Стратегијом. 

 
Слика 9.7. Процена трошкова саобраћајних незгода  
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Стратегијом је дефинисано жељено стање на тај начин да у наредних пет година се остваре циљеви на 

путевима општине Топола, што је дефинитивно реалан циљ.  

Уколико се оставере циљеви стратегије они ће за резултат имати следеће: 

 Спашених 14 људска живта 

 15 особа без тешких телесних повреда у саобраћајним незгодама 

 45 особа без лаких телесних повреда у саобраћајним незгодама 

 5.144.708,00 евра мање тошкова саобраћајних незгода на 

путевима општине Топола. 

10. 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.  

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.  

 

11. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА 

Прихватајући препоруке Уједињених нација изражене у документу Глобални план деценије акције 

безбедности саобраћаја 2011-2020.године, који је сачинила Светска здравствена организација, опредељено 

је пет кључних области рада (пет стубова) ради достизања жељеног стања у систему безбедности 

саобраћаја. 
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Слика 0.0 – Кључне области унапређења безбедности саобраћаја 

 

ПРВИ СТУБ – ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Ради достизања циљева стратегије општина Топола ће на првом месту радити на изградњи и јачању 

капацитета и интегритета свих институција значајних за безбедност саобраћаја. Посебно значајно је 

унапредити и њихову посвећеност и рад на унапређењу безбедности саобраћаја. Активности у овом 

погледу ће бити покренуте од стране Општинског већа и Савета за безбедност саобраћаја. 

За уочавање тзв. ''слабих тачака'' у систему управљања безбедношћу саобраћаја спровешће се 

институционални бенчмаркинг. На тај начин, изградња и јачање капацитета и интегритета како 

појединаца, тако и институција значајних за безбедност саобраћаја биће реализован кроз адекватно 

припремљен и реализован програм јачања институционалних капацитета. Све институције ће 

интензивиратии стручно усавршавање запослених и радити на јачању мотивације и посвећености 

институција и појединаца који могу допринети унапређењу безбедности 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.  

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 Топола у вези са безбедношћу путева су:  

 околина пута није прилагођена на начин да ублажи последице саобраћајних незгода 

 дужина државних путева у општини Топола над којом управљање  не врши локална самоуправа, 

него управљање врши ЈП „Путеви Србије“ 

 непрепознавање пута као узрока саобраћајних незгода, 

 доприношење пута тежини последица саобраћајних незгода, 
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 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 Топола као и 

између насељених места), 

 није успостављен систем сталног стручног усавршавања планера, пројектаната и других 

професионалаца у области путева. 

ТРЕЋИ СТУБ – БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности возила су:  

 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 Топола у вези са безбедношћу возила су:  

 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, мопеди, бицикли). 

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. 

Проблеми безбедности саобраћаја у општини Топола 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 Топола 

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, 

 мушка популација становништва. 

Кључне области деловања усмерене на учеснике у саобраћају су: превенција, едукација, 

информисање, контрола и санкционисање.  

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,  

 утврђивање грешке која је узроковала саобраћајну незгоду односно допринела тежини последица 

и примена мера за трајно отклањање утицаја (понављања) грешке,  
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 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 Топола 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 
 

12. ИЗАЗОВИ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ ТОПОЛА 

Постоји много изазова који се налазе пред општином Топола 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 Топола, а које треба превазићи и успешно решити до 2025. године су:  

 

I СТУБ – ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Успостављање ефикасног система безбедности саобраћаја на територији општине Топола 

Усвајање неопходних општинских одлука, као и ревизија постојећих које би подигле ниво 

безбедности саобраћаја на територији општине Топола 

Успостављање координације над субјектима безбедности саобраћаја који су препознати у 

Стратегији 

Покретање и реализација пројеката и истраживања у области безбедности саобраћаја на 

територији општине Топола 

II СТУБ – БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Јасно препознавање управљача пута као независне организационе целине која функционише 

на територији општине Топола 

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 

 

 

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 Топола 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 
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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 

13. 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 наредној табели. 

Табела 14.1. 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 Топола 

Ауто-школе 

Саобраћајна полиција 

Медији и средства јавног информисања 

Здравствене установе – Дом здравља 

Канцеларије за младе и НВО 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 

Најзначајнији носиоци активности у општини Топола су: 

Савет за безбедност саобраћаја општине Топола, који је задужен за унапређење безбедности саобраћаја 

на територији општине Топола. Савет доноси план реализације новчаних средстава, спроводи акције и 

активности које имају за циљ унапређење безбедности саобраћаја; 

Скупштина општине Топола 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 Топола и да за то обезбеди политичку подршку; 

Управљач локалних путева одговоран је за безбедно и несметано одвијање саобраћаја на локалним 

путевима општине Топола 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 Топола. 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 Топола) 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; 
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Образовне установе на територији општине Топола 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; 

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; 

Центри за обуку возача (ауто-школе) 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 

пропагирања безбедности 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 Топола који се баве посебно проблематиком 

младих, као и унапређењем живота свих становника, а посебно унапређење живота кроз унапређење 

безбедношћу саобраћаја; 

Јавност општине Топола су сви грађани који живе у општини и њихова подршка је неопходан услов за 

ефикасну примену и спровођење свих мера у безбедности саобраћаја. 

14. 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 Топола. 

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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На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број: 72/2009....52/2021), 

члана 40. став 1. тачка 36) Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број: 02/2019) и 

члана 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. Гласник СО Топола, бр. 3/2019), 

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 25.12.2021. године, доноси  

 

О Д Л У К У 
о покретању поступка отуђења непокретности  

у јавној својини општине Топола 
  

Члан 1. 

 Покреће се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: 

непокретност) из јавне својине општине Топола ради изградње,  јавним оглашавањем путем прикупљања 

писмених понуда, и то КП бр. 1496/1 у површини од 955 м² уписана у ЛН бр. 9 КО Топола (Варош). 

Члан 2. 

Непокретност се налази у оквиру „Плана генералне регулације насеља Топола“ („Сл. Гласник СО 

Топола“, бр. 25/2014, 09/2019 и 15/2019), у оквиру просторне целине „А“, подцелине „А9“, у зони „А-

Становање високих густина". Доминантна намена грађевинске парцеле је становање високих густина. 

Компатибилне намене су услужне делатности, објекти јавне намене, паркинг простори, блоковско 

зеленило и рекреативне површине као и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

Катастарска парцела је неизграђена и нема обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. Инвеститор 

је у обавези да обезбеди приступ јавној саобраћајници, изради урбанистички пројекат и изгради нову, 

односно уколико је потребно измести постојећу јавну комуналну инфраструктуру, у вези чега је обавезан 

да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру. 

Члан 3. 

 Почетна купопродајна цена непокретности, према подацима Министарства финансија – Пореске 

управе, Сектора за издвојене активности – Одсек за контролу ИА Аранђеловац, број: 003-464-08-

00105/2021-0000 од 12.11.2021. године, износи укупно 3.930.780,00 динара. 

Понуда мора да садржи износ понуђене цене који је исти или већи од почетног износа утврђеног у 

предходном ставу. 

 Износ депозита за учешће у поступку јавног оглашавања ради отуђења непокретности одређује се 

у висини од 100.000,00 динара. 

Члан 4. 

 Право учешћа на огласу ради отуђења непокретности имају сва правна и физичка лица која 

испуњавају услове из јавног огласа и која уплате депозит из члана 3. ст. 3. ове одлуке. 

Рок за подношење понуда износи 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу који се 

дистрибуира на територији РС.   

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене. За 

најповољнијег понуђача проглашава се лице које понуди највиши износ цене, под условом да је доставио 

потпуну понуду у складу са условима утврђеним у јавном огласу. 

Члан 5. 

Купац је обавезан да неизграђено грађевинско земљиште приведе намени (груби грађевински 

радови и стављање објекта под кров) у року од 3 (три) године од дана закључења уговора о купопродаји 

непокретности. 

Рок из става 1. овог члана може се продужити за најдуже 2 (две) године због насталих или битно 

промењених околности које се нису могле предвидети у време закључивања уговора, под условом да је 

захтев за продужење уговора поднет пре истека рока. 

Члан 6. 

 Решење о отуђењу непокретности најповољнијем понуђачу доноси Скупштина општине Топола. 

Члан 7. 

 Поступак отуђења непокретности у складу са прописима и одредбама ове одлуке спроводи 

Комисија у следећем саставу: 

 Виолета Говедарица, запослена у Општинској управи општине Топола- председник комисије, 

 Милица Муминовић, запослена у Општинској управи општине Топола-члан комисије, 

 Душица Илић-Недић, запослена у Општинској управи општине Топола-члан комисије, 

 Јасна Миљковић, запослена у Општинској управи општине Топола-члан комисије, 

 Драган Стојановић, запослен у Општинској управи општине Топола-члан комисије. 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном гласнику СО Топола“. 
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Члан 9. 

 Одлуку са образложењем доставити: Општинској управи општине Топола – Одељењу за 

комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања 

имовином, Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Општинском 

правобраниоцу. 

О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ: Чл. 99. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 72/09....52/2021) прописује да се „Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом , по тржишним условима 

у складу са законом. Поступак, услове и начин отуђења грађевинског земљишта у јавној својини јединице 

локалне самоуправе уређује локална самоуправа“. Чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 

Гласник СО Топола“ бр. 3/2019) прописано је да Скупштина општине доноси одлуку да се приступа 

отуђењу грађевинског земљишта јавним оглашавањем. Чланом 40. став 1. тачка 36) Статута општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, број: 02/2019) нормирана је надлежност Скупштине за 

одлучивање о отуђењу непокретности из јавне својине општине Топола. Општинско веће општине Топола 

на седници одржаној дана 01.11.2021. год. донело је закључак бр. 46-52/2021-05-III да се приступа 

активностима на отуђењу грађевинског земљишта КП бр. 1496/1 КО Топола (Варош). 

ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ: За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање додатних 

средстава буџета општине Топола. Отуђење непокретности имаће утицај на повећање прихода буџета 

општине од продаје имовине и изградње објекта. 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ОБЈАВЉИВАЊЕ: У складу са чланом 142. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број: 02/2019). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-624/2021-05-I                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године                     Владимир Радојковић, с.р. 

-4- 
На основу члана 29. став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком дефинише се организација и функционисање цивилне заштите на територији општине 

Топола, посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у систему смањења ризика од 

катастрофа, субјекте и снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 

дужностима општинских органа у заштити и спасавању, обавезе израде процене ризика од катастрофа, 

плана заштите и спасавања, плана смањења ризика од катастрофа, екстерног плана заштите од великог 

удеса, образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање повереника и заменика повереника цивилне 

заштите у насељеним местима, формирање јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване 

јединице цивилне заштите за узбуњивање, одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, финансирање и друга питања. 

НАЧЕЛА 

Члан 2. 

Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена Законом, а 

посебно: начело приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, начело равноправности и 

заштите људских права, начело партиципативности и солидарности и начело информисања јавности. 

Начело приоритета 

Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање људи и материјалних и културних добара на 

територији општине Топола представља најважнији приоритет у односу на све друге облике друштвеног и 

јавног живота. У том смислу, сваки грађанин има право на заштиту без обзира на пол, националну или 

било коју другу припадност. 

Начело примарне улоге локалних заједница 

Органи општине Топола и сви субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору општине 

Топола имају примарну улогу у управљању ванредном ситуацијом и одговорни су за правовремен и 
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ефикасан први организовани одговор у случају најаве или настанка неке опасности која угрожава животе 

и здравље људи и материјална добра на простору општине Топола. 

Начело равноправности и заштите људских права 

Органи општине Топола, штаб за ванредне ситуације и субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање старају се о обезбеђивању принципа равноправности полова, односно воде рачуна да ни једна 

наредба, одлука, радња или мера не сме бити на штету женског пола а такође се обезбеђује принцип да и 

жене равноправно у активностима превентивне заштите и оперативним активностима заштите и 

спасавања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама. Такође, су дужни да воде рачуна о 

заштити људских права а посебно о заштити сиромашних, старих, болесних, деце, трудница и других 

рањивих група на простору општине Топола. 

Начело партиципативности и солидарности 

Сви грађани на простору општине Топола који буду угрожени неком катастрофом имају обавезу 

међусобне солидарности и узајамне помоћи као и право на помоћ не само у спасавању живота и здравља и 

у обезбеђивању основних услова за живот и имају приоритет у услугама које пружају хуманитарне 

организације које делују на простору општине Топола. 

Начело информисања јавности 

Председник општине Топола и штаб за ванредне ситуације имају обавезу да правовремено и истинито 

обавештавају јавност о упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима које треба да прдузму 

односно последицама која је задесила простор општине. Информисање вршити н редовним и ванредним 

саопштењима и на конференцијама за медије. 

 

СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Члан 3. 

Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у општини 

Топола су: 

1. скупштина општине, 

2. председник општине, 

3. општинско веће, 

4. општинска управа и њени органи, 

5. субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, 

6. образовне установе и друге јавне установе 

Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванреднисм ситуацијама на 

територији општине Топола су: 

1. штаб за ванредне ситуације, 

2. повереници и заменици повереника цивилне заштите, 

3. јединице цивилне заштите опште намене, 

4. јединице за узбуњивање, 

5. добровољно ватрогасно друштво 

6. екипе Црвеног крста 

7. радиоаматери 

8. грађани и удружење грађана 

Скупштина општине Топола 

Члан 4. 

У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања ванредим 

ситуацијама на територији општине Топола, а у складу са одредбама Закона, Скупштина општине Топола 

врши следеће послове: 

- доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице локалне 

самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује његово спровођење; 

- образује штаб за ванредне ситуације; 

- разматра извештај председника општине Топола о битним питањима из области смањења ризика 

од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица ванредних ситуација; 

- доноси план и програм развоја заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе; 

- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и 

спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији 

општине Топола; 

- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

Председник општине Топола 

Члан 5. 

- Стара се о спровођењу закона и других прописа из области смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама; 
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- врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине Топола и руководи њеним 

радом (члан 42. Закона); 

- у сарањи са замеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова Штаба за 

ванредне ситуације; 

- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине Топола, на 

предлог Општинског штаба за ванредне ситуације (члан 39. Закона); 

- врши активирање субјекта од посебног значаја (доноси наредбу о активирању субјекта и снага на 

својој територији члан 88. Закона); 

- доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне заштите на својој територији (члан 88. Закона); 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другим прописима; 

- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у 

спровођењу мера заштите и спасавања; 

- остварује сарању са начелником Шумадијског управног округа и Окружним штабом за ванредне 

ситуације као и са штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС у циљу јединственог и 

усклађеног деловања у ванредним ситуацијама; 

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара 

у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; 

- одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и другим правним лицима у ванредној 

ситуацији; 

- планира и преко Скупштине општине и Општинског већа обезбеђује буџетска средства намењена 

за смањење ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица 

ванредних ситуација; 

- на захтев или по сопственој процени извештава Скупштину општине о стању на територији и о 

предузетим активностима у ванредној ситуацији; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности. 

Општинско веће 

Члан 6. 

У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама на територији општине Топола применом одредаба Закона и других прописа, Општинско 

веће општине Топола врши следеће послове: 

- разматра предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине Топола, на предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља Скупштини на усвајање, 

- усваја (доноси) Процену ризика од катастрофа за територију општине Топола након добијања 

сагласности од МУП-а Сектора за ванредне ситуације, 

- усваја (доноси) План заштите и спасавања општине Топола након добијања сагласности од МУП-а 

Сектора за ванредне ситуације, 

- усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа за територију општине Топола на основу 

Процене ризика од катастрофа, 

- усваја (доноси) Екстерни план заштите од удеса након добијене сагласности од МУП-аСектора за 

ванредне ситуације, 

- доноси акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију 

општине Топола, на предлог надлежног штаба, 

- доноси акт о формирању јединица цивилне заштите опште намене и јединице за узбуњивање, 

- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ од Владе, 

- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, 

- одлучује о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа, 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама, у складу 

са расположивим финансијским средствима, 

- успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне 

заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности, 

- предлаже акта која доноси Скупштина општине Топола, 

- предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа, 

- обавља и друге послове утврђене законом. 

Општинска управа општине Топола 

Члан 7. 

Одељења Општинске управе у оквиру својих надлежности у систему смањења ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама обављају следеће послове и задатке: 

- обезбеђују успостављање и функционисање ситуационог центра уз сагласност председника 

општине Топола, у складу са техничким и материјалним могућностима општине Топола, 

- носилац је активности на изради Процене ризика од катастрофа на територији општине Топола, 

- носилац је на изради Плана смањења ризика од катастрофа, 
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- носилац је на изради Плана заштите и спасавања, 

- учествују у припремама, организацији и извођењу привременог померања или евакуације 

угроженог становништва, 

- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва, 

- стара се око обезбеђења неопходниг средстава за рад Штаба за ванредне ситуације општине 

Топола, 

- старају се о планирању и имплементацији урбанистичких мера заштите и спасавања у делу који се 

односи на израду и усвајање просторних планова општине, 

- набављају и одржавају средства за узбуњивање, у оквиру система јавног узбуњивања у Републици 

Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију 

општине Топола, 

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и 

спасавања, 

- организују, развијају и воде личну и узајамну заштиту у свим органима општине, 

- учествују у организацији, формирању, опремању и обучавању јединица цивилнезаштите опште 

намене и јединица за узбуњивање, 

- остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације, Управе за 

ванредне ситуације у Крагујевцу 

- обављају и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима. 

Штаб за ванредне ситуације 

Члан 8. 

За руковођење и координацију рада субјеката и снага система за смањење ризика од катастрофа на 

територију општине формираће се штаб за ванредне ситуације у чији састав ће ући: 

- председник општине - командант штаба, 

- заменик председника општине – заменик команданта штаба, 

- представник Сектора за ванредне ситуације – начелник штаба, 

- начелник Општинске управе – члан штаба, 

- представник (1-2) општинског већа – члан штаба, 

- директор јавног комуналног предузећа – члан штаба, 

- директор здравствене установе – члан штаба, 

- директор грађевинског предузећа или другог привредног друштва- члан штаба, 

- директор електродистрибутивног предузећа – члан штаба, 

- директор ветеринарске службе – члан штаба, 

- секретар Црвеног крста – члан штаба, 

- и други на основу предлога команданта и начелника штаба. 

Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају ванредне ситуације може 

наредити и следеће мере: 

- ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних 

средстава у ванредним ситуацијама, 

- увођење дежурства субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и другим правним 

лицима, 

- ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавбање, 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности, 

- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера, 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима, 

- евакуацију становништва, 

- одређивање другачијег распореда радног времена, 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга (воде, грејања, 

гаса, електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз и сл.), 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима, 

- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима, односно 

корисницима, 

- обезбеђивање обавезног потовања наређених мера од стране становништва и правних лица у 

организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању, 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других 

зграда да приме у привремени смештај угрожена лица из угрожених подручја, 

- и друге мере. 

Стручно-оперативни тимови 

Члан 9. 

Општински штаб за ванредне ситуације формираће стручно-оперативне тимове као своја помоћна 

стручна саветодавна и оперативна тела, за следеће опасности и мере цивилне заштите: 
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- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава, 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од земљотреса, 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта и ерозија, 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и пандемије, 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од ТТ несрећа, 

- стручно оперативни тим за евакуацију, 

- стручно оперативни тим за збрињавање угроженог становништва, 

- стручно оперативни тим за асанацију терена, 

- стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ, 

- и др. по процени штаба за ванредне ситуације. 

Потребно је да у састав стручно оперативних тимова уђу стручњаци и руководећи кадрови из органа 

или институција надлежних и компетентних за одређену опасност; представници општинских органа, 

представници здравствених, образовних и научних установа, привредних друштава и других правних 

лица у чијем делокругу су, поред осталих и послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним 

ситуацијама. 

Општински штаб за ванредне ситуације може формирати нове или реформисати већ формиране 

стручно оперативне тимове у зависности од идентификованих опасности у ажурираној или новој Процени 

ризика од катастрофа за територију општине. 

Ситуациони центар 

 

Члан 10. 

Ситуациони центар се образује у оквиру општинске управе у ситуацији проглашења ванредне 

ситуације на простору општине који ће успоставити непрекидан рад са циљем правовременог 

информисања грађана о ситуацији на терену и о поступцима који грађани треба да предузимају у 

одређеној опсности. 

Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати послове: пријем наредби, закључака и препорука од 

надлежних органа, преношење наредби, закључака и препорука општинског штаба надлежним органима и 

службама општине, месних заједница и снагама заштите и спасавања, прикупља податке и информације о 

угроженом становништву и доставља их штабу за ванредне ситуације или Сектору за ванредне ситуације, 

као и податке о интервенцијама снага заштите и спасавања натерену. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

 

Члан 11. 

Субјекте од посебног значаја, односно привредна друштва или друга правна лица која егзистирају на 

простору општине, а која у свом саставу располажу са људским и материјалним ресурсима који се могу 

искористити у заштити и спасавању људи и материјалних добара, одредиће општинско веће својим актом 

којим ће обухватити:  

- јавна и комунална предузећа која се финансирају из буџета локалне самоуправе, 

- здравствене установе, 

- ветеринарске установе, 

- електродистрибутивну службу, 

- саобраћајна предузећа,  

- грађевинска предузећа, 

- хуманитарне организације и др. 

На основу плана заштите и спасавања, а на предлог штаба за ванредне ситуације Општинска управа 

Топола ће субјектима одредити задатке у заштити и спасавању. 

Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, падају на терет општине. 

Општинска управа припрема уговоре за реализацију задатака, а потисује их председник општине. 

Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и припремања ефикасног и правовременог 

ангажовања и извршења задатака постављеног од стране Општинског штаба за ванредне ситуације. 

Остала привредна друштва и друга правна лица 

 

Члан 12. 

Сва привредна друштва и друга правна лица на простору општине су у обавези да учествују у заштити 

и спасавању на основу налога штаба за ванредне ситуације, а у складу са својом делатношћу и људским и 

материјалним ресурсима. 

Трошкови настали учешћем привредних друштава и других правних лица у спровођењу мера заштите 

и спасавања, надокнађују се из буџета општине. 
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Хуманитарне организације и удружења грађана 

Члан 13. 

Организација Црвеног крста и друге хуманитарне организације и удружења, која своју делатност 

обављају на територији општине учествују у планирању, припремама и спровођењу задатака заштите и 

спасавања и пружања помоћи становништву погођеном последицама катастрофа. Ангажовање 

хуманитарних организација и удружења грађана врши Штаб за ванредне ситуације. 

Грађани 

Члан 14. 

У извршењу задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви способни грађани од 18 до 60 

година старости на простору општине укључујући и стране држављане, сем трудница и мајки са децом до 

10 година старости, самохрани родитељи односно и друге категорије становништва које су дефинисане 

чланом 36. став 7. Закона. 

За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да поштују све наредбе и друге мере које доноси 

Општински штаб за ванредне ситуације а које се односе на њихово поступање и учешће у случају 

ванредних ситуација, затим да омогући извођење неопходних радова за заштиту и спасавање на својим 

непокретностима, као и да дају на коришћење непокретне ствари, возила, машине опрему, материјално-

техничка и друга материјална средства (вода, храна, одећа, обућа, грађевински и други производи). За 

ствари и материјална средства дата на коришћење, као и заштету насталу извођењем радова на 

непокретнстима за потребе заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се исплаћује по 

тржишним ценама из буџетских средстава општине. 

Повереници цивилне заштите 

Члан 15. 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају 

појаве или најаве опасности по људе и материјална добра, Општински штаб за ванредне ситуације 

именоваће поверенике и заменике повереника цивилне заштите у следећим насељеним местима: 

Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у 

спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне и узајамне заштите. 

Најважније мере које предузимају повереници и заменици повереника цивилне заштите у насељеним 

местима општине су: 

- обавештавају штаб за ванредне ситуације о насталој опасности у зони своје одговорности, 

- активирање и ангажовање становништва и координирање њиховим активностима на спасавању 

живота угрожених и имовине на угроженом подручју, 

- упознају грађане са знацима за узбуњивање и о поступцима грађана на знак опасности, 

- организовање личне и узајамне заштите у зони своје одговорности, 

- учешће у активностима организације и вршења евакуације угроженог становништва са угроженог 

подручја,  

- учешће у активностима организације и спровођења збрињавања угроженог становништва, 

- информишу Општински штаб о броју порушених објеката, повређених и угрожених грађана 

којима је потребна помоћ, а броју закрчених саобраћајница, кварова на електро, водоводној и 

гасној мрежи, поплављеним подручјима и другим подацима који се односе на заштиту и 

спасавање грађана и њихове имовине. 

Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине, општинска управа, привредна 

друштва и друга правна лица на простору општине одредиће своје поверенике у складу са чланом 77. 

Закона. 

Именовање повереника и заменика повереника у насељеним местима извршиће Општински штаб за 

ванредне ситуације. Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће, по предлогу 

председника општине, као команданта штаба кабинет председника Општине. 

Поверенике именовати у складу са критеријумима из Правилника о раду повереника и заменика 

повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање („Службени гласник РС“, бр. 102 од 

24. јула 2020). 

Јединице цивилне заштите 

Члан 16. 

За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи материјалних добара на 

простору општине Топола формираће се јединице цивилне заштите опште намене и јединице за 

узбуњивање. 

Општинско веће ће, у складу са Проценом ризика од катастрофа, Уредбом о јединицама цивилне 

заштите, намени и задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени гласник РС“, бр. 84/2020), а у 

складу са буџетским средствима општине, формирати јединице из става 1. овог члана. 

Јединице цивилне заштите опште намене ће се ангажовати у гашењу пожара на отвореном, за 

изградњу заштитних насипа, црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности 
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при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и 

културних добара и животне средине, као и предузимање превентивних мера од настанка опсности. 

За потребе учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама на 

територији општине Топола, биће потписан уговор са Добровољним ватрогасним друштвом, у складу са 

чл. 80. ст. 3. и 4. Закона.  

Добровољно ватрогасно друштво биће ангажовано у гашењу пожара на отвореном, за изградњу 

заштитних насипа, црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при 

евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и 

културних добара и животне средине, као и предузимање превентивних мера од настанка опсности. 

Општинско Веће општине Топола ће, у складу са Проценом ризика од катастрофа, Уредбом о 

јединицама цивилне заштите, намени и задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени гласник 

РС“, бр. 84/2020) и буџетским средствима општине, формирати јединице за узбуњивање. 

Лична и узајамна заштита 

Члан 17. 

Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за спровођење личне заштите и самопомоћи 

и пружања помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна. 

Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик припремања и организованог учешћа грађана у 

заштити и спасавању обухвата мере и поступке њихове непосредне заштите и спасавања у пословним и 

стамбеним зградама и другим објектима где живе и раде. 

На основу процене угрожености, општинска управа набавља средства за личну и узајамну заштиту и 

друга средства за заштиту и спасавање на угроженим територијама и то: средства за пружање прве 

помоћи, гашење почетних и мањих пожара, расчишћавање урушених објеката и откопавања плитко 

затрпаних, чишћење површина од снежних наноса и леда, приручна средства за дезинфекцију и 

деконтаминацију и сл. 

Мере цивилне заштите 

Члан 18. 

За потребе заштите и спасавања становништва на простору општине, свии субјекти смањења ризика 

од катастрофа а посебно Општинско веће, штаб за ванредне ситуације, општинска управа и субјекти од 

посебног значаја ће планирати организовати и предузети мере цивилне заштите, поштујући специфичност 

њиховог садржаја и њихову примену кроз мере и активности по појединим опасностима, планским 

документима и разрадити мере заједничке за све опасности које угрожавају територију јединице локалне 

самоуправе и то: 

- Узбуњивање становништва; 

- Евакуацију становништва и стоке; 

- Збрињавање угроженог становништва; 

- Прву и медицинску помоћ и  

- Асанацију. 

Међуопштинска сарадња 

Члан 19. 

Општина Топола ће успоставити сарадњу са суседним општинама у припремама, планирању, 

организацији и спровођењу система смањења ризика од катастрофа. У том смислу биће потребно 

ускладити Процену ризика од катастрофа и поједина планска решења у Плану заштите и спасавања. 

Посебну сарадњу остварити са суседним општинама по питању израде Плана смањења ризика од 

катастрофа за све заједничке ризике. 

Обучавање 

Члан 20. 

Општинска управа општине Топола ће планирати обуку припадника јединица цивилне заштите опште 

намене и повереника и заменика повереника цивилне заштите. 

За потребе организовања и извођења обуке, обезбедити финансијска средства из буџета. 

 

Финансирање 

Члан 21. 

Општинска управа општине Топола ће у сарадњи са Општинским већем планирати и предложити 

Скупштини општине да у буџету усвоји финансијска средства потребна за функционисање система 

смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама на простору општине. 

За потребе заштите и спасавања обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, 

донације, помоћи и др. 

За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода, 

техничко-технолошких несрећа и опасности, из буџета општине, финансираће се следеће активности: 

- организовање, опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације, 

- организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене, 
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- обука повереника и заменика повереника цивилне заштите, 

- трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, 

- изградња система за узбуњивање на територији општине, 

- набавка, одржавање, смештај, чување, осигурање посебне опреме за јединице цивилне заштите 

опште намене, 

- организација и спровођење мера задатака цивилне заштите и делокруга рада општине, 

- санирање штета насталих природном или другом незгодом, у складу са материјалним 

могућностима,  

- и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

Наведене активности, се поред средстава из буџета, могу реализовати и путем донација, поклона и 

другив видова помоћи, у складу са законом, као и наменски пренетим средствима из Републичког буџета 

или буџета општине. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Планска и друга документа која регулишу послове заштите и спасавања на територији општине 

Топола, а која до тренутка ступања на снагу ове Одлуке нису донета, биће донета у најкраћем могућем 

року, а најкасније до краја 2022. године. 

Члан 23. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Топола бр. 82-16/2012-05-I од 14.9.2012. године. 

Члан 24. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-638/2021-05-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

-5- 
 На основу члана 40. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и 

чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Даје се сагласност на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за 

2022. годину који је донео Општински штаб на седници одржаној дана 14.12.2020. године под бројем 110-

74/2021-05-II. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-634/2021-05-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године           Владимир Радојковић, с.р. 

-6- 
На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима (,,Сл. гласник РС“ 

бр. 15/16), члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 67. став 1. тачка 9. Статута општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019), члана 10. став 1. тачка 9. и члана 17. Одлуке о 

Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 

31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019), 

 Општинско Веће општине Топола на седници одржаној дана 1.11.2021. године, донело је 

 
   Р Е Ш Е Њ Е 

  I  Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности 

из Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ за период 1.1.-30.9.2021. године, који је усвојио Надзорни одбор 

својом Одлуком број 3201/2-1.1.1 на седници одржаној дана 29.10.2021. године. 

 II  Саставни део Извештаја из тачке 1. овог решења су прилози, прописани Правилником о 

обрасцима тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма пословања 

јавних предузећа (,,Сл. гласник РС“ бр. 33/16). 

 III  Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                           ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Број: 020-543/2021-05-III           Игор Петровић, с.р.      

Датум: 1.11.2021. године                                                                                                                                                                                
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-7- 
На основу члана 63. став 1. и 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним  предузећима (,,Сл. гласник РС“ 

бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-други закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11., а у вези са чланом 67. став 1. 

тачка 9. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године донела је 
 

   Р Е Ш Е Њ Е 
 

I   Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програм пословања ЈКСП „Топола“ за период 1.01.-30.09.2021. године (трећи квартал), који је усвојио 

Надзорни одбор својом Одлуком број 3201/1.1.1. на седници одржаној дана 29.10.2021. године, а 

Општинско веће општине Топола на исти дало сагласност својим Решењем број 020-543/2021-05-III од  

1.11.2021. године. 

II  Саставни део Извештаја из тачке 1. овог решења су прилози, прописани Правилником о 

обрасцима тромесечних извештаја о реализацији Годишњег, односно трогодишњег програма пословања 

јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 33/16). 

III   Решење ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                              ПРЕДСЕДНИК   

Број: 020-632/2021-05-I                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

 

-8- 
На основу члана 40. став 1. тачка 11. и 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, бр. 2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола 

за 2022. годину, број 3493/1.4.18. који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници 

одржаној дана 30.11.2021. године. 

II    Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-639/2021-05-I                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

-9- 
На члана 40. став 1. тачка 45. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 

2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 3/2019), 

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Ценовник основних комуналних услуга ЈКСП „Топола“ број 3379/1.1.1 

који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана 17.11.2021. године. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-631/2021-05-I                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

 
Број: 3379/1.1.1 

Дана: 17.11.2021. године 

На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) 

члана 32 Статута ЈКСП „Топола“ из Тополе (број 788/2013 и 1598/2013) Надзорни одбор ЈКСП 

„Топола“ из Тополе, наседници одржаној дана17.11.2021. године, донеоје: 
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Ц  Е  Н  О  В  Н  И  К 

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
Члан 1 

Утврђују се цене основних комуналних услуга на следећи начин: 

Бр. КАТЕГОРИЈА / КОЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕН

А 

1 ВОДА 
Домаћинства 

40m
3 m

3 52,00 
≥40m

3 m
3 103,00 

Привреда m
3 142,00 

Установе m
3 90,00 

2 КАНАЛИЗАЦИЈА 
Домаћинства m

3
 воде 15,00 

Привреда m
3
воде 46,00 

Установе m
3
 воде 28,00 

3 
САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И 

ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 

Домаћинства m
2 

7,00 
Привреда m

2 13,00 
Трговине m

2 40,00 
Услужнеделатности m

2 26,00 
Установе m

2 7,00 

4 
НАКНАДА ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА 
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА 

Домаћинства m
3 15,00 

Привреда m
3 65,00 

Установе m
3 32,00 

5 
ФИКСНА МЕСЕЧНА НАКНАДА 

ЗА  ВОДОВОДНИПРИКЉУЧАК 

Прикључак до ¾'' Ком 112,00 
Прикључакдо 2'' Ком 224,00 
Прикључаквећиод 2'' Ком 448,00 

6 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТУ РОБУ И 

ДРУГЕ ПРОИЗВОДЕ ОД 

ВРЕДНОСТИРОБЕ 

 

 

 

Вредност/дан 6% 

7 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност/дан 6% 

8 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ 

ЗАНАТСКЕ ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност/дан 6% 

9 
ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА6 

МЕСЕЦИ 
 6 месеци/ком 6.040,00 

10 
ЗАКУП ПОСТАВЉЕНОГ КИОСКА 

И ПРОДАЈНИ ПРОСТОР ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГЕ 
 

Месец/ 
m 

880,00 

11 

ЗАКУП ПОЛОВИНЕ ПРОДАЈНОГ 
МЕСТА У ЛОКАЛУ ЗА ПРОДАЈУ 

МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА 6 
МЕСЕЦИ (1/2 тезге) 

 6 месеци/ком 2.805,00 

12 

НАКНАДА ЗА ЗАУЗЕЋЕ 

ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА УЛИЦИ, 

ТРОТОАРУ И ДРУГОЈ ЈАВНОЈ 

ПОВРШИНИ У БЛИЗИНИ 

ПИЈАЦЕ 

 m
2 

По одлуци 

СО Топола 

13 ЗАКУПГРОБНОГ МЕСТА 
Попуњено/непопуњено 1 година 880,00 
Празно 1 година 2.190,00 

Исказане ценесу без ПДВ. ПДВ ће бити обрачунат по стопи од 10%, осим фиксне месечне накнаде 

за водоводни прикључак и пијачних услуга (број 6-12) на које ће се додавати ПДВ у висини од 20%. 

Члан 2 

 Цена воде за домаћинства у тачки 1, за потрошњу ≥40m
3
примењиваће се у периоду од 01. јуна до 

30. новембра, када је највећа несташица воде. 

Члан 3 

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник основних комуналних услуга (број 

1570/1.1.1 од 08.06.2021. године). 
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Члан 4 

Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине Топола, а 

објавићесе у „Службеном гласнику СО Топола“ и на интернет страници ЈКСП „Топола“ 

www.jksptopola.com 

Ценовник ће се примењивати од првог дана у месецу, који следи месецу у ком је ступио на снагу. 

                      ПРЕДСЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

     Драгана Радивојевић, с.р. 

-10- 
На члана 40. став 1. тачка 45. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 

2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 3/2019), 

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Ценовник услуга зимског одржавања ЈКСП „Топола“ за послове поверене 

од стране СО Топола број 3190/1.1.1 од 29.10.2021. године. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-640/2021-05-I        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 
 

Број: 3191/1.1.1 

Дана: 29.10.2021. године 

На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима и члана 32 Статута ЈКСП „Топола“, 

Надзорни одбор ЈКСП „Топола“, на седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА 

    ЈКСП „ТОПОЛА“ ЗА ПОСЛОВЕ ПОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ СО ТОПОЛА 

 

Члан 1 

 Утврђују се цене услуга које пружа ЈКСП „Топола“ (у даљем тескту: предузеће), без урачунатог 

ПДВ, на следећи начин: 

Ред. 

Бр. 
ВРСТА УСЛУГЕ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА 

1 Камион за чишћење снега Час 7.600,00 

2 Ангажовање комбиноване грађевинске машине (СКИП) Час 5.000,00 

3 Ангажовање грејдера Час 7.000,00 

4 Ангажовање утоваривача (УЛТ) Час 7.000,00 

5 Ангажовање трактора IMT577 са ножем Час 4.000,00 

6 Ангажовање посипача соли (ЕПОХА) Час 550,00 

7 Ангажовање ножа за чишћење снега и леда Час 350,00 

8 Рад запосленог на ручном посипању и мешању соли и ризле Час 650,00 

9 Дневни паушал пасивног дежурства људства и машина Паушал 13.000,00 

 Члан 2 

 Овај Ценовник ће се искључиво користити за услуге зимског одржавања путева и улица, тј. 

послове које је предузећу поверила Скупштина општине Топола. 

Члан 3 

 Ступањем на снагу овог ценовника ставља се ван снаге Ценовник услуга зимског одржавања 

ЈКСП „Топола“ за послове поверене од стране СО Топола, број 4577/1.6 од 02.11.2015. године, а на који је 

дата сагласност оснивача Одлуком, број 020-280/2015-05-I од 26.11.2015. године. 

Члан 4 

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране надлежног органа Општине 

Топола. 

          ПРЕДСЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

     Драгана Радивојевић, с.р. 

http://www.jksptopola.com/
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-11- 
 На члана 40. став 1. тачка 45. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 

2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 3/2019), 

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈКСП „Топола“ за послове поверене од стране СО 

Топола број 3190/1.1.1 од 29.10.2021. године. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-630/2021-05-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

          

Број: 3190/1.1.1 

Дана: 29.10.2021. године 

На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима и члана 32 Статута ЈКСП „Топола“, 

Надзорни одбор ЈКСП „Топола“, на седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је 

 

Ц Е Н О В Н И К 

УСЛУГА ЈКСП „ТОПОЛА“ ЗА ПОСЛОВЕ ПОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ СО ТОПОЛА 

Члан 1. 

 Утврђују се цене услуга ЈКСП „Топола“ за послове поверене од стране СО Топола, на следећи 

начин: 

Бр.  Врста услуге Јед. мере 
 
Цена без ПДВ 

1 

Цена радног сата 

Неквалификовани радници Час 650,00 

Квалификовани радници Час 750,00 

2 

Цена ангажовања возног парка, механизације и опреме са руковаоцем 

Ровокопач Catepilar Час 4.800,00 

Ровокопач JCB са чекићем Час 9.000,00 

Трактор са приколицом Час 3.000,00 

Моторна коса Час 1.500,00 

Моторна тестера Час 1.500,00 

Мешалица за бетон / мала Час 1.500,00 

Пумпа за воду Час 1.500,00 

Електрична муљна пумпа Час 1.500,00 

Вибро набијач Час 1.900,00 

Euro Zeta - путарац 

Камион GAZ - путарац 
Час/km 4.000,00/190,00 

ФАП 30-35 кипер Час 4.500,00 

Машина за сечење асфалта Час 2.200,00 

Грејдер Час 7.500,00 

Булдозер ТГ-170 Час 7.000,00 

УЛТ - утоваривач Час 7.000,00 

Багер 25т Час 9.500,00 

Багер 5т Час 6.000,00 
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Ваљак Час 4.500,00 

Аутоцистерна са питком водом Час 4.500,00 

Ауто цистерна за отпушавање канализације Час 9.500,00 

Ауточостилица Час 6.000,00 

Компресор Час 3.800,00 

Набавка и уградња ивичњака 18х24 са изградњом бетонске 

подлоге 
m 2.500,00 

Ископ одводних јаркова (0.5m х 0.6m) профилисаном 

кашиком, са утоваром у возило и одвозом до 3km  
m 160,00 

Машинско кошење траве са банкина моторним возилом са 

косачицом(1 пролаз машине / ширина пролаза минимум 1m) m 4,50 

3 

Превоз растреситог материјала возилима носивости од 12m³ до 20m³ 

Од 0 - 5 km 

m
3 

300,00 
Од 5 km до 10 km 380,00 

Од 10 km до 15 km 650,00 

Од 15 km до 20 km 730,00 

Од 20 km до 30 km 770,00 

Од 30 km до 40 km 780,00 

Од 40 km до 100 km 940,00 

 Преко 100 km km 210,00 

Превоз бетонских елемената и грађевинског материјала возилом носивости од 4t до 4,5t 

Од 0 - 5 km 

тура 

2.500,00 

Од 5 km до 10 km 3.500,00 

Од 10 km до 15 km 4.300,00 

Од 15 km до 20 km 4.500,00 

Од 20 km до 30 km 5.600,00 

Од 30 km до 40 km 6.600,00 

 Преко 40 km km 210,00 

Чекање машине и возила Час 50% 

4 

Поправка ударних рупа на асфалтном коловозу     

Опсецање ударних рупа и улегнућа на коловозу са 

чишћењем вишка раскопаног материјала, издувавање, 

емулзирање и крпљење асфалтром АБ-11 у дебљини слоја 

d=4cm у уваљаном стању (по потреби опсечене рупе или 

улегнућа упунити дробљеним каменим агрегаром фракције 

0-31мм до нивоа за наношење асфалтног слоја; Вишак 

раскопаног материјала распланирати ручно на најближој 

банкини) 

t 16.000,00 

5 

Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне 

сигнализације: 
    

1) Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у асфалтну 

или бетонску подлогу, са израдом бетонске стопе 

димензија: 300mm х 300mm х 500mm 
Ком 1.800,00 

2) Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у земљану 

подлогу, са израдом бетонске стопе димензија: 300mm х 

300mm х 500mm 
Ком 1.500,00 

3) Монтажа/демонтажа саобраћајног знака или допунске 

табле на носач (стуб) 
Ком 360,00 

4)Монтажа/демонтажа табле на два носача (стуба) Ком 600,00 
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5) Монтажа/демонтажа табле обавештења “Општина 

Топола”, димензија:3000mm х 2000mm на два носача (стуба) 
Ком 600,00 

6) Монтажа/демонтажа саобраћајног огледала на носач 

(стуб) 
Ком 600,00 

7) Лепљење  фолије ,,Грб општине Топола” 

(димензија:800mm х 900mm) за замену дотрајале фолије на 

табли димензија: 3000mm х 2000mm 
Ком 1.200,00 

8) Исправљање саобраћајног знака и његово учвршћивање Ком 490,00 
9) Исправљање носача саобраћајног знака (стуба) и његово 

учвршћивање 
Ком 600,00 

10) Чишћење саобраћајног знака Ком 120,00 

11) Исецање /вађење/ носача саобраћајног знака (стуба) Ком 490,00 

6 

Изградња макадамских и атарских путева     

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0-63mm  

у слоју дебљине d=10cm 

m² 

260,00 

у слоју дебљине d=20cm 520,00 

у слоју дебљине d=30cm 780,00 

Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0-31mm  

у слоју дебљине d=10cm 

m² 

280,00 

у слоју дебљине d=20cm 560,00 

у слоју дебљине d=30cm 840,00 

Набавка, транспорт и уградња пропусних цеви следећих промера:   

Ø300 

m 

2.200,00 

Ø400 2.900,00 

Ø500 4.000,00 

Ø600 4.500,00 

Ø800 6.800,00 

Ø1000 16.500,00 

Члан 2. 

Ценовник ће се примењивати само за послове поверене од стране СО Топола. 

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог ценовника ставља се ван снаге Ценовник услуга ЈКСП „Топола“ за 

послове поверене од стране СО Топола, број 661/1.6 од 28.02.2018. године, а на који је дата сагласност 

оснивача Одлуком, број 020-127/2018-05-I од 04.04.2018. године. 

Члан 4. 

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране надлежног органа Општине 

Топола. 

                       ПРЕДСЕДНИК 

  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

     Драгана Радивојевић, с.р. 

-12- 
На члана 40. став 1. тачка 10 и 65. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 

2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник 

СО Топола”, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на сендици одржаној дана 25.12.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији радних места  

Културног центра Топола, бр. 443 од 25.11.2021. године. 

II   Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-82/2021-05-I                     СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 

Дана: 29.11.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 
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На основу одредбе члана 24. Закона о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 

13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), чл. 28 Закона о култури („Сл. гл. РС“ бр. 

72/09, 13/2016 и 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), чл. 30, 31. и 32. Закона о запосленима у јавним 

службама („Сл. гл. РС“ бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), чл.2 Уредбе о изменама и допунама 

уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гл. 

РС“ бр. 6/2018 и 43/2018), чл. 21. и 38. Статута Културног центра Топола бр. 123 од 09.06.2020. године и  

Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава чл.2,3,5 и 6 („Сл. гл. РС“ бр. 159/2020), директор Културног центра Топола 

доноси: 

ПРАВИЛНИК 

о организацији и систематизацији радних места 

Културног центра Топола 

 

I Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 Правилником о организацији и систематизацији радних места Културног центра Топола (у даљем 

тексту: Правилник) утврђују се радна места, организација послова, послови које запослени обављају, 

назив послова, степен стручне спреме одређене врсте занимања, број извршилаца предвиђен за одређене 

послове, потребна знања и способности, радно искуство у култури и сродним делатностима и други 

посебни услови за рад на одређеним пословима (стручни испит, провера радних способности, пробни рад 

и др.) за заснивање радног односа на предвиђеним пословима. 

Члан 2. 

 Овим Правилником уређује се систематизација у складу са делатношћу и организацијом 

Културног центра Топола (у даљем тексту: Установа) која је утврђена Статутом и другим актима. 

Члан 3. 

 При утврђивању послова, броја извршилаца и потребних услова, полази се првенствено од: 

 - делатности Установе, 

 - квалитета, економичности и функционалности пословања, 

 - планова и програма развоја, 

 - пуне искоришћености радног времена, 

 - остваривања права и испуњавања обавеза запослених. 

Члан 4. 

 Извршилац може засновати радни однос на одређено или неодређено време ако испуњава услове 

утврђене Законом, Колективним уговором и овим Правилником.  

 Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси директор Установе. 

 Радни однос се заснива Уговором о раду који се закључује у писменој форми између послодавца и 

запосленог. 

 Послодавац може да заснује радни однос са лицем који први пут заснива радни однос у својству 

приправника за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као 

услов за рад на одређеним пословима утврђено Законом, Колективним уговором и овим Правилником. 

Члан 5. 

 Запослени при извршавању послова, за чије извршење је засновао радни однос одговара за: 

 - квалитетно, ажурно, благовремено и тачно извршавање послова, 

 - законитост у раду, 

 - поверена средства рада и имовину. 

II Организација 

Члан 6. 

 Установа обавља делатност као јединствена целина. 

III Услови за обављање послова 

Члан 7. 

 Поред општих Законом утврђених услова за обављање послова, радни однос у Установи може да 

заснује лице које испуњава услове конкретизоване за свако радно место: 

 1. да има одређену врсту и степен стручне спреме, 

 2. да има потребно радно искуство у области културе и сродних делатности, 

 3. да испуњава и друге услове у складу са овим Правилником. 

Члан 8. 

 Под стручном спремом подразумева се школска спрема коју је лице стекло у адекватној 

образовној установи.  

 Стручна спрема за обављање одређених послова утврђује се у складу са Законом, Уредбом о 

каталогу радних места, Статутом као и према врсти и сложености послова и радних задатака. 
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Члан 9. 

 Радно искуство као услов за заснивање радног односа може се предвидети за све послове за које се 

процени да је неопходно за квалитетно обављање тих послова.  

Радним искуством у смислу става 1. овог члана сматра се време које је запослени провео на раду у 

струци. 

Члан 10. 

 За одређена радна места могу се утврдити и други услови потребни за обављање тих послова 

(познавање рада на рачунару, познавање страног језика, чланство у неком од уметничких удружења, 

сертификат за одређене послове итд.) 

IV Пробни рад 
Члан 11. 

 Приликом заснивања радног односа, за све послове, осим директора, утврђене овим Правилником, 

као посебан услов за заснивање радног односа, може се предвидети да запослени одређено време, не дуже 

од 6 месеци, проведе на пробном раду.  

 За време пробног рада послодавац и запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком 

који не може бити краћи од пет радних дана. 

 Запосленом који за време пробног рада није показао одгаварајуће радне и стручне способности, 

престаје радни однос даном истека рока одређеном Уговором о пробном раду. 

V Радна места са посебним овлашћењима и одговорностима 

Члан 12. 

 Радно место са посебним овлашћењима и одговорностима јесте директор Установе. 

VI Приправници 

Члан 13. 

 Приправници се могу примити на радна места и то на период од 6 месеци са средњом стручном 

спремом, односно 10 месеци са вишом стручном спремом и струковним студијама и 12 месеци са високим 

образовањем. 

VII Систематизација радних места и опис послова  

Члан 14. 

Директор 

Обавља следеће послове: 

- организује и руководи радом установе 

- стара се о законитости рада установе 

- предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја установе и финансијски план установе 

и предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и програма рада 

- одговоран је за спровођење програма рада установе 

- одговоран је за материјално-финансијско пословање установе 

- доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу 

са Законом и Статутом установе 

- извршава одлуке Управног одбора  

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и 

колективним уговором  

- заступа Установу 

- врши и друге послове предвиђене Законом и Статутом установе. 

Услови: 

Поред законом прописаних услова за заснивање радног односа, директор треба да испуњава и посебне 

услове: 

- високо образовање друштвеног смера ( на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године. 

- најмање пет година радног искуства у култури 

- уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се 

гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за 

обављање функције директора.  

- активно знање једног светског  језика 

- држављанство Републике Србије 

Број извршилаца: 1 (један) 

Уредник програма 

Обавља следеће послове: 

- уређује програме и самостално израђује планове и програме рада 

- одговоран је за организацију, координацију, руковођење и контролу пројеката/програма 

- предлаже стратегије рада и развоја програма и активности установе 
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- припрема програм рада установе и учествује у припреми финансијских планова као и извештаја 

- сачињава апликације за учешће на конкурсима за финансирање и подршку програма и стара се да на 

друге доступне начине (спонзорства, донаторства и друго) обезбеди финансијска средства за реализацију 

програма 

- пише ауторске текстове за каталоге, програме и медије 

- предлаже и активно формулише и реализује едукативне програме  

- сарађује и креативно реализује програме, пројекте са партнерским институцијама 

- сачињава листу захтева у вези с техничком реализацијом програма 

- планира, надгледа и реализује све фазе и сегменте реализације програма (пројеката) 

- припрема информације о програмима, рекламни материјал, позивнице 

- стара се о продаји улазница и евидентирању посетилаца 

- учествује у техничкој реализацији програма 

- стара се о чувању и архивирању програмске документације, као и слика насталих на сликарској колонији 

у Липовцу 

Услови: 

- високо образовање друштвеног смера, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

- рад на рачунару 

- активно знање страног језика 

- најмање три године радног искуства 

Број извршилаца: 1 (један) 

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник 

Обавља следеће послове: 

- прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката 

 -проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца 

- врши билансирање прихода и расхода 

- врши билансирање позиције биланса стања 

- израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима 

и службама 

- води евиденције о реализованим финснсијским плановима и контролише примену усвојеног контног 

плана 

- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане 

за финансијско-материјално пословање 

- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању 

- контира и врши књижење 

- припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама 

- прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада 

- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом 

- врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, 

прилива и одлива средстава по изворима 

- чува и архивира помоћне књиге и евиденције 

- припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавеза 

- врши обрачуне и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса 

- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна 

- врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава 

- ради послове поступака јавних набавки и одговоран је за правилну примену Закона о јавним набавкама 

- води деловодни протокол и архивира документацију 

Услови: 

- високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, као и на студијама у трајању до 

три године 

- знање рада на рачунару 

- најмање три године радног искуства 

Број извршилаца: 1 (један) 

Сарадник за унапређивање делатности установе културе   

- прати пројекте међународних организација и установа везане за делатност матичне установе 

  - прати пројекте из фондова ЕУ,владиних организација,локалне самоуправеи удружења која за 

делатностимају сарадњу са  матичном установом 

- припрема планове за учешће матичне установе у пројектима 

- контактира установе,организације и пословне субјекте према којима  гравитира  матична установа 



 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА  Година MMXXI   Број 17  27. Децембар 2021. страна 89 

- прати реализацију уговорених пројеката  и програма  у којима учествују установе и стара се о 

реализацији закључених споразума и уговора  

-организује рад приликом припреме и извођења пројеката/програма 

-спроводи утврђене годишње програме рада 

Услови: 

Високо образовање: 

на студијама (основне академске/специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова,по пропису који уређује високо образовање,почев од 7.октобра 2017.год 

на студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,по пропису који уређује високо образовање,почев од 

10.септембра 2005.године до 7.октобра 2017.год 

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање 

до10.септембра 2005.године  

изузетно: 

на студијама (основне академске/специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова,по пропису који уређује високо образовање,почев од 7.октобра 2017.год 

на студијама  у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,по пропису који уређује високо образовање,почев од 

10.септембра 2005.године до 7.октобра 2017.год 

на  студијама у трајању до три године, по пропису који уређује високо образовање до10.септембра 

2005.године  и најмање пет година радног искуства  

-Знање страног језика 

-најмање две године радног искуства 

Број извршилаца: 1 (један) 

VIII Прелазне и завршне одредбе 

Члан 15. 

 Сваки запослени потписује Уговор о раду у коме се одређују права и обавезе, као и одговарајући 

коефицијент за обрачун зараде. 

Члан 16. 

 Запослени који не испуњава услове предвиђење за послове које обавља и исте не обавља успешно, 

распоредиће се на послове који одговарају његовим стручним и радним способностима.  

Члан 17. 

 На питања која нису одређена овим Правилником примењиваће се одредбе Закона о раду, Закона о 

култури, Закона о јавним службама, Уредбе о каталогу радних места и Колективног уговора. 

Члан 18. 

 Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку који важи за његово доношење. 

Члан 19. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника, као пречишћеног текста са свим његовим изменама и 

допунама, престаје да важи Правилник о организацији и систематизацији радних места број 105 од 

22.03.2018. године. 

Члан 20. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе, након 

добијања сагласности од Оснивача. 

У Тополи,                Културни центар Топола 

25.11.2021. године                      директор Мирољуб Марковић, с.р. 

-13- 

На основу члана 11. Закона о запосленима у аутономним  покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018 и 113/2017), члана 1. став 

1. тачка 2., члана 2., 3., 5., 6., 9. и 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон, 92/2011, 99/2011-др. Закон, 

10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016, 113/2017-др. закон, 23/2018, 95/2018-др. закон и 86/2019-др. закон), 

члана 2. став 1. алинеја 9. и члана 5. став 1. тачка 3. алинеја 1. и став 2. алинеја 1. Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним 

органима („Службени гласник РС“, број 44/08-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018, 

95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон и 157/2020-др.закон), члана 139. став 1. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године донела је 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА  

И УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ЛИЦА КОЈА БИРА И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
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Члан 1. 

У члану 7. став 3. у алинеји 2., 3., 4. и 5.  Правилника о  платама, накнадама и утврђивању 

коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Топола, Општинско веће општине 

Топола и председник општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2016, 7/2017, 2/2019, 13/2020, 

9/2021 и 13/2021) уместо: „25%“ треба да стоји „30%“.  

Члан  2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                          ПРЕДСЕДНИК 

 Број: 110-81/2021-05-I                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

-14- 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 11а Закона о ученичком и студентском 

стандарду („Службени гласник РС'' број 18/2010,  55/2013, 27/2018-др.закон и 10/2019), члана 40. став 1. 

тачка 6) Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 154. став 2. и 155. 

став 1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019),  

Скупштина општина Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о стипендирању студената на територији општине Топола  („Сл. гласник СО 

Топола“ бр. 24/2016) после члана 4 додаје се члан 4а, који гласи:   

„Уколико на конкурс из члана 6. овог Правилника пријаву поднесу студенти који су средњу школу 

завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирања кроз најмању просечну оцену 8,5 

у претходној школској години, а потичу из социјално угрожених породица, висину стипендије одређује 

Општинско веће општине Топола.“ 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                ПРЕДСЕДНИК  

Број: 110-80/2021-05-I     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

-15- 
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

бр. 2/2019) и чланова  154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола о 

наплати изнајмљивања опреме за клизање, број 284/33 од 8.11.2021. године. 

II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                    ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-628/2021-05-I             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

 

Број: 284/33 

Датум: 08.11.2021. 

Топола 

На основу члана 14. Статута Туристичке организације „Опленац“ Топола број 164/33 од 05.07.2019. 

године, Управни одбори  на седници одржаној 10.11.2021. године доноси 

О Д Л У К У 

О наплати изнајмљивања опреме за клизање 

Члан 1.  

Утврђује се наплата опреме за клизање – клизаљки које ће се користити на клизалишту на локацији у 

непосредној близини Визиторског центра у оквиру пројекта „Зимски празници код куће“ 
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Члан 2. 

Цена опреме за изнајмљивање клизаљки износи 120,00 динара са ПДВ-ом по сату. 

Члан 3. 

Средства наплаћена  по овој Одлуци биће уплаћена на евиденциони рачун број 840-31229845-80. 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења 

Председник Управног одбора 

                Туристичке организације „Опленац“ Топола 

                                                                 Сања Чоловић, с.р. 

-16- 
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

бр. 2/2019) и чланова  154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Туристичке организације „Опленац“ Топола о 

начинима  и условима давања у закуп штандова и сунцобрана, број 285/33 од 8.11.2021. године. 

II    Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-627/2021-05-I                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

 
Број: 285/33 

Датум: 08.11.2021. 

Топола 

На основу члана 14. Статута Туристичке организације „Опленац“ Топола број 164/33 од 05.07.2019. 

године, Управни одбори  на седници одржаној 10.11.2021.године доноси 

 

О Д Л У К У 

О начинима и условима давања у закуп штандова и сунцобрана 

 

Члан 1. 

Штандови и сунцобрани у даљем тексту  ( покретни мобилијар) који су у власништвуТуристичке 

организације „Опленац“ Топола  могу се давати у закуп физичким и правним лицима под условима 

прописаним овом Одлуком. 

Члан 2. 

Покретни мобилијар се даје на основу Захтева који садржи податке о Закупцу, адресу Закупца и рок на 

који се закупљује. 

Цена закупа покретног мобилијара износи: 

- За закуп штанда 2.400,00 динара са ПДВ-ом ком/дневно 

- За закуп сунцобрана 1.200,00 динара са ПДВ-ом ком/ дневно 

Члан 3. 

Средства наплаћена  по овој Одлуци биће уплаћена на евиденциони рачун број 840-31229845-80. 

Члан 4. 

Покретни мобилијар се преузима у виђеном, исправном стању и мора се вратити Закуподавцу у истом 

стању. 

У случају оштећења, покретни мобилијар се мора поправити о трошку Закупца у складу са стандаром који 

важи за ту врсту добара. 

Члан 5. 

Прилоком преузимања и враћања покретног мобилијра, Закуподавац и Закупац потписују Записник о 

примопредаји покретног мобилијара. 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

                    Председник Управног одбора 

                Туристичке организације „Опленац“ Топола 

                          Сања Чоловић, с.р. 
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-17- 
На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

бр. 2/2019) и чланова  154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Извештај о раду Општинског савета родитеља за школску 2020/21 годину, као у 

тексту подносиоца  извештаја – Општинског савета родитеља општине Топола. 

II    Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-626/2021-05-I           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 

-18- 
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља 

(„Службени гласник РС“, број 72/2018), члана 40.ст.1.тачка 10. Статута општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“, бр.2/2019 ) и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној 25.12.2021.  године донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   О   И З М Е Н И   Р Е Ш Е Њ А 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА   

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

Члан 1. 

У члану 2. Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“ бр. 14/2021) врше се следеће измене: 

- У алинеји 13. уместо „ Јелена Јанковић из Винче, представник родитеља Предшколске 

установе „Софија Ристић“ Топола треба да стоји „Марина Максић из Тополе, представник 

родитеља Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола 

- У алинеји 14. уместо: „Слађана Јовановић из Павловца, заменик представника родитеља 

Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола“ треба да стоји „Марија Рељић из Тополе, 

заменик представника родитеља Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола“ 

Члан 2. 

Мандат именованих из члана 1. траје до истека мандата Општинског савета родитеља општине 

Топола именованог Решењем Скупштине општине Топола број 020-511/2021-05-I од 16.10.2021. године. 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-625/2021-05-I                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године         Владимир  Радојковић, с.р. 

-19- 
 На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

бр. 2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 25.12.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Културног центра Топола за 2022. 

годину, број 486 од 16.12.2021. године, који је Управни одбор усвојио Одлуком број 485 на седници 

одржаној дана 16.12.2021. године. 

II   Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                 ПРЕДСЕДНИК 

Број:  020-641/2021-05-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 25.12.2021. године          Владимир Радојковић, с.р. 
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-20- 
На основу члана 76. став 1. и  3. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС“ број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 142/2014,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 

149/2020), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019),  члана 10. 

Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) 

и члана  31. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019), 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16.12.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Усваја се Извештај о извршењу прихода и примања, расхода и издатака Одлуке о  буџету 

општине Топола за период 01.01 до 30.09.2021.године, Одељења за буџет, финансије, привреду и 

друштвене делатности Општинске управе општине Топола, број 400-154/2021-03  од  15.12.2021. године. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                  ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-614/2021-05-III           Игор Петровић, с.р. 

Дана: 16.12.2021. године 

-21- 
На основу члана 186. и 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), члана 50. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 

95/2018 - др. закон и 10/2019), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања 

и образовања у предшколским установама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2021) и Правилника о мерилима за 

утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи чији је оснивач 

општина Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 15/2021) 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16.12.2021. године, донело је 

 

РЕШЕЊА 

о измени Решења 

 о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања  

у предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 

1. 

У тачки 7. Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској 

установи „Софија Ристић“ Топола („Службени гласник СО Топола“ број 15/2021) уместо речи „октобар“ 

треба да стоји реч „новембар“. 

2. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-620/2021-05-III               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                          

Дана: 16.12.2021. године           Игор Петровић, с.р. 

-22- 
 На основу члана 46. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 67. став 1. тачка 1. Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ бр. 2/2019), члана 10. Став 1. Тачка 1. и члана 17. Одлуке о Општинском 

већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника 

Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 5/2019), у склопу разматрања 

Правилника о измени Правилника о накнадама и другим врстама примања запослених у Општинској 

управи општине Топола, 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16.12.2021. године, донело је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о накнадама и другим врстама примања 

запослених у Општинској управи општине Топола који је донео начелник Општинске управе 

општине Топола број 110-75/2021-05 дана 14.12.2021. године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА               ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-619/2021-05-III               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Дана: 16.12.2021. године           Игор Петровић, с.р.                                       
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-23- 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/214-

др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 2/2019), 

члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019 и 

5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 

5/2019), Одлуке о буџету Општине Топола за 2021. годину („Сл. гласник СО Топола“ број 14/2020, 9/2021, 

14/2021 и 16/2021) у склопу разматрања Програма одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2022. 

годину,    

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 16.12.2021. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1.  Даје се сагласност на  Програм одржавања јавних зелених површина у Тополи за 2022. годину,  

који је донело Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола под бројем сл./2.6.3 дана 

13.12.2021. године 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                  ПРЕДСЕДНИК          

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                            

Број: 110-73/2020-05-III             Игор Петровић, с.р. 

Дана: 16.12.2021. године                             

 

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА JAВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ТОПОЛИ ЗА 2022. ГОДИНУ  

Наведени Програм урађен је на основу члана 20. став 1. тачка 5.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014), члана 4. и 9.  Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016), члана 11. став1. тачка 5. и члана 108. Статута Скупштине општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 11/2008 и 6/2013) и Одлуке о одржавању јавних зелених површина 

(„Сл. гласник СО Топола“ број 20/2013, 6/2014, 20/2016 и 5/2017 године) 

Опште одредбе 

 Обављање  делатности Одржавање јавних зелених површина на територији општине Топола 

поверено је Јавном Комуналном Стамбеном Предузећу ,,Топола“ из Тополе.  

Одржавање јавних зелених површина подразумева текуће одржавање и инвестиционо 

одржавање. 

 Текуће одржавање обухвата: одржавање травнатих површина и редовно кошење, крчење и 

прехрањивање, формирање цветњака уз обавезну смену сезонског цвећа, замена оштећеног сасушеног 

цвећа или зимзелених биљака у жардињерама, орезивање живе ограде, пузавица као и замена оштећених 

сасушених дрворедних садница. 

 Инвестиционо одржавање подразумева обнову, реконструкцију постојећих или формирање нових 

зелених површина или дрвореда и засада. 

Локације јавних зелених површина 

1. Улица Авенија Краља Петра, лева и десна страна улице. 

2. Улица Краљице Марије лева и десна страна и око зграде „Буџета“. 

3. Булевар Краља Александра (лева и десна страна). 

4. Простор на Прокином гробу, код „Авиона“ и „Агрофарма“ и парк код Авиона“. 

5. Угао Крагујевачке код установе ,, Загрљај“. 

6. Угао Ђурђевданске и Шумадијске према гимназији (зелена површина). 

7. Булевар Вожда Карађорђа, код  „коша“ у насељу Деспотовица, угао код раскрснице за Љубесело и 

угао Светосавске и Београдске улице. 

8. Код Поште. 

9. Око зграде Управе прихода и стамбених зграда у улици Принца Томислава Карађорђевића и 

зграда у улици Миливоја Петровића Блазнавца. 

10. Околина испред Карађорђеве касарне и околних зграда. 

11. Улица Кнегиње Зорке и простор иза зграда у тој улици. 

12. Улица Светозара Ђорђевића-општинска парцела. 

13. Ђурђевданска улица лева страна и десна страна према новом гробљу, Јасеничка улица-лева и 

десна страна. 

14. Парк испод МАKСИ-ja, зелена површина прекопута Максија (ка кухињи Црвеног крста) и потез 

од Ватрогасног до Конака-лева страна. 

15. Двориште кухиње Црвеног крста и површина испред кухиње. 

16. Прилази Тополи од кружног тока до моста на Јасеници, од Купусара до Метериза и Бајкала. 
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17. Деспота Стефана Лазаревића. 

18. Улица Солунских ратника од аутобуске станице до „Авиона“ 

19. Општинске парцеле у улици Солунских ратника, поред стоваришта „Саша“ и аутобуске станице, у 

Ђурђевданској улици. 

Врста и обим радова по локацијама и временским периодима (месеци у години)  

Р. 
БР. 

ВРСТА 

РАДОВА 
ЛОКАЦИЈЕ ВРЕМЕНСКИ 

ПЕРИОД 
1. Садња 

стабала 

Улица Авенија Краља Петра, Улица Краљице Марије, Булевар Краља 

Александра, парк код Авиона“, Угао Ђурђевданске и Шумадијске према 

гимназији, код  „коша“ у насељу Деспотовица, угао Светосавске и 

Београдске улице, Околина испред Карађорђеве касарне и околних 

зграда, Улица Кнегиње Зорке, Парк испод МАKСИ-ja, Булевар Вожда 

Карађорђа 

Новембар-

април 

2. Припремни 

радови 

Улица Авенија Краља Петра, Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“,Булевар Краља Александра (лева и десна 

страна),Простор на Прокином гробу, код „Авиона“ и „Агрофарма“ и 

парк код Авиона“,Угао Ђурђевданске и Шумадијске према гимназији 

(зелена површина),Булевар Вожда Карађорђа, код  „коша“ у насељу 

Деспотовица, угао код раскрснице за Љубесело и угао Светосавске и 

Београдске улице,Код Поште,око зграде Управе прихода, Околина 

испред Карађорђеве касарне и околних зграда,Улица Кнегиње Зорке , 

Парк испод МАKСИ-ja  

фебруар-

октобар 

 

 

3. Орезивање  Улица Авенија Краља Петра, Улица Краљице Марије лева и десна страна 

,Булевар Краља Александра (лева и десна страна),  парк код Авиона“, 

Булевар Вожда Карађорђа, код  „коша“ у насељу Деспотовица, угао код 

раскрснице за Љубесело, око зграде Управе прихода, Околина испред 

Карађорђеве касарне и околних зграда,Улица Кнегиње Зорке, Принца 

Томислава Карађорђевића 

Новембар-март 

4. Сејање траве 

и садња цвећа 

Улица Авенија Краља Петра, Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“,Булевар Краља Александра (лева и десна страна), 

угао Ђурђевданске и Шумадијске према гимназији (зелена површина), 

код Поште,око зграде Управе прихода,Улица Кнегиње Зорке 

Март-јул и 

септембар-

новембар 

5. Кошење и 

крчење 

Улица Авенија Краља Петра, лева и десна страна улице,Улица Краљице 

Марије лева и десна страна и око зграде „ЛПА“,Булевар Краља 

Александра (лева и десна страна),просто код „Агрофарма“ и парк код 

Авиона“,Угао Крагујевачке код установе ,, Загрљај“,Угао Ђурђевданске 

и Шумадијске према гимназији (зелена површина),Булевар Вожда 

Карађорђа, код  „коша“ у насељу Деспотовица, угао код раскрснице за 

Љубесело и угао Светосавске и Београдске улице, око зграде Управе 

прихода и стамбених зграда у улици Принца Томислава Карађорђевића и 

зграда у улици Миливоја Петровића Блазнавца, околина испред 

Карађорђеве касарне и околних зграда,Улица Кнегиње Зорке и простор 

иза зграда у тој улици,Улица Светозара Ђорђевића-општинска 

парцела,Ђурђевданска улица лева страна и десна страна према новом 

гробљу, Јасеничка улица-лева и десна страна,Парк испод МАKСИ-ja 

зелена површина прекопута Максија (ка кухињи црвеног крста) и потез 

од Ватрогасног до Конака-лева страна,двориште кухиње Црвеног крста и 

површина испред кухиње, прилази Тополи од кружног тока до моста на 

Јасеници, од Купусара до Метериза и Бајкала, ,Деспота Стефана 

Лазаревића, Улица Солунских ратника од аутобуске станице до 

„Авиона“, 

Општинске парцеле у улици Солунских ратника, поред стоваришта 

„Саша“ и аутобуске станице, парцела Дома здравља-десно од споменика 

ка новој згради Дома здравља 

фебруар-

новембар 

6. Заливање Улица Авенија Краља Петра, Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“,Булевар Краља Александра (лева и десна страна), 

Угао Ђурђевданске и Шумадијске према гимназији (зелена површина), 

код Поште, око зграде Управе прихода,Улица Кнегиње Зорке  

Март-новембар 

7. Јесењи 

радови 

Улица Авенија Краља Петра, Улица Краљице Марије лева и десна страна 

и око зграде „ЛПА“,Булевар Краља Александра (лева и десна страна), 

Угао Ђурђевданске и Шумадијске према гимназији (зелена површина), 

код Поште,око зграде Управе прихода,Улица Кнегиње Зорке 

Октобар-

новембар 

8. Зимско 

удомљавање 

биљака 

Улица Авенија Краља Петра, Улица Краљице Марије, Булевар Краља 

Александра, парк код Авиона“, околина испред Карађорђеве касарне, 

Улица Кнегиње Зорке 

Новембар-

децембар 
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Врста, обим радова и временски периоди за извођење радова (месеци у години) 
Садња стабала подразумева садњу на местима на тротоару намењених за дрворед где је 

оштећено, сасушено или није посађено.  

Радови се врше у периоду новембар-април. 

 Припремни радови подразумевају: припрема замље за садњу, ђубрење, уклањање корова, 

поливање хербицидима против корова, култивисање, равнање, прављење каскада, ентеријера од камена, 

ограда и других детаља. 

Радови се врше у периоду фебруар-октобар. 

 Орезивање подразумева редовно орезивање као и уклањање трулих грана и стабала маказама, 

моторном тестером утовар у тракторску приколицу и одвоз на депонију.  

Радови се врше у периоду новембар-март. 

 Сејање траве и садња цвећа подразумева формирање нових зелених површина, набавка и садња 

сезонског цвећа као и дрворедних врста, жбунова и ниског растиња. Акценат је на редовној замени 

сезонског цвећа, пролећних и летњих врста са јесењим.  

Радови се врше у периоду март-јул и септембар-новембар. 

 Кошење и крчење се врши на локацијама наведеним у Програму. На равним  површинама у граду 

кошење се врши равном косилицом, док се остале површине косе тримером. 

Кошење се врши од фебруара до новембра, а број кошења зависи од временских услова. 

 Заливање се врши према динамици садње, спољашње температуре, влажности ваздуха и 

атмосферских падавина. Заливање се спроводи у раним јутарњим часовима у временском размаку од 06 – 

07 часова. Уколико је дневна температура већа заливање се помера за сат уназад.  

Заливање се врши у периоду март-новембар. 

 Јесењи радови обухватају уклањање прецветалих биљака, култивисање земљишта за будућу 

садњу, припрему хумуса, риљање, ђубрење и сл. 

Радови се врше у периоду октобар-новембар. 

 Зимско удомљавање биљака подразумева учвршћивање биљака које су подложне ломљењу 

услед веће количине снега као и одбацивање кртоластог- лукавичастог цвећа чији је цвет у пуном набоју. 

Радови се врше  у новембру и децембру месецу. 

НАПОМЕНА: Сви радови наведени у Програму се могу вршити и наплатити ван наведеног 

периода и локација из Програма, по усменом или писменом налогу надлежних органа, Комуналне 

инспекције или Оснивача предузећа.  

 Средства рада:  

Радна снага: 

 Имајући у обзир да се ради о повременим пословима, посао обавља 4 радника, а у летњим 

месецима где је присутно константно кошење и заливање узима се још два радника екстерно за повремене 

послове. 

Финансијска средства: 

Р.бр Назив Износ Напомена 

1. Одржавање јавних зелених 

површина за 2021 
5.300.000,00 Посао је сезонски и ради се у 

етапама. 

 У К У П Н О 5.300.000,00  
Наведени Програм почеће са применом након давања сагласности од стране Општинског већа општине 

Топола. 

Број: 3620/2.6.3                  В.Д. ДИРЕКТОР 

Дана: 13.12.2021. године             Сања Чоловић, с.р. 

 

 

Р.бр. Назив 

 

Тип  Капацитет Напомена 

1. Трактор ИМТ 577 дв 57 КС  
2. Тракторска приколица ГОША  5 тона носивост  
3. Моторна тестера СТИЛ 40 цм захват  
4. Моторни тример  4 ком СТИЛ   
5. Цистерна питке воде ФАП 1417 7 m

3  
   6. Приручни алат (ашови, мотике, 

грабуље и др.) 
   

7. Моторна тестера за орезивање са 

телескопским извлачењем реза 
СТИЛ 4 m телескоп   
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-24- 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/214-

др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ број 2/2019), 

члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019 и 

5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 

5/2019), Одлуке о буџету Општине Топола за 2021. годину („Сл. гласник СО Топола“ број 14/2020, 9/2021, 

14/2021 и 16/2021), у склопу разматрања Програма одржавања јавнe хигијене и чистоће у Тополи за 2022. 

годину,    

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 16.12.2021. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1.  Даје се сагласност на Програм одржавања јавне хигијене и чистоће у Тополи за 2021. годину,  

који је донело Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола под бројем сл./2.3.2. дана 

13.12.2021. године 

 2.  Решење ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                      ПРЕДСЕДНИК          

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                            

Број: 110-72/2020-05-III             Игор Петровић, с.р. 

Дана: 16.12.2021. године                           

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ У ТОПОЛИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

Наведени Програм урађен је на основу члана 20. став 1. тачка 5.  Закона о локалној самоуправи 

члана 4. и 9.  Закона о комуналним делатностима и Одлуке о одржавању чистоће („Сл.Гласник СО 

Топола“ број 20/2013, 2/2014, 6/2014 и 5/2017 године) 

Опште одредбе 

Обављање комуналне делатности поверено је од стране Општине Комуналном предузећу како би 

се обезбедила и унапредила јавна хигијена у складу са важећим прописима. Да би се обезбедило 

несметано функционисање општине по питању јавне хигијене, програмом је предвиђено управљање 

комуналним отпадом, односно његово сакупљање из стамбених, пословних, мешовитих и других објеката, 

његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући управљање, санирање и затварање дивљих депонија 

на ободима територије града (без сеоских подручја).  

Програмом није обухваћено сакупљање, одвожење и одлагање индустријског или опасног отпада. 

Обим и врста радова 

Одржавањем јавне хигијене обухваћене су следеће улице: Булевар Краља Александра (од 

Ђурђевданске улице до улице Булевар Вожда Карађорђа), улица Мије Тодоровића ( од Поште до Основне 

школе), улица Булевар Вожда Карађорђа (од скретања за Љубесело до Карађорђевог Конака), улица 

Краљице Марије, улица Кнегиње Зорке, улица Авенија Краља Петра I, улица Принца Томислава 

Карађорђевића (од улице Булевар Краља Александра до улице Јована Скерлића), улица Миливоја 

Петровића Блазнавца (од улице Принца Томислава Карађорђевића до улице Радоја Домановића). 

Одржавање хигијене у овим улицама врши се свакодневно како у радним тако и у нерадним данима. 

Уклањање кабастог отпада, као и пепела и земље врши се према потреби камионом GAZELLA или 

трактором са приколицом из свих улица, или по захтеву грађана на терет корисника. 

ПЕТ амбалажа се прикупља из за то намењених жичаних контејнера, као и из специјалних 

пластичних џакова (које ЈКСП Топола дели грађанима). Купљење из жичаних контенера се врши у 

зависнопсти од напуњености истих (минимум једном месечно), док се купљење џакова врши сваки други 

петак. Амбалажа се одвози до плаца комуналног предузећа и након тога се врши балирање ПРЕС 

машином. 

Поред пет амбалаже, врши се и сакупљање (сваког понедељка) стакла, картона, лименки и фолије 

из контејнера (рециклажна острва) и канти (од угоститеља, винарија и привреде) намењених за ту врсту 

отпада. 

Ауточистилица врши чишћење свих улица и тротоара, где је њен ангажман највећи у пролећном 

делу при чишћењу ризле након зимског периода и у јесењем делу  када је опадање лишћа највеће. 

Ангажована је преко целе године, 9 – 10 месеци, осим у зимском периоду када је снег присутан на 

коловозним тракама и тротоарима. У пуном обиму у пролећном и јесењем делу ангажована је и до 80 сати 

месечно, док у осталим месецима око 40 сати. 

Одржавање депоније у Торовима врши се булдожером, распланирањем земље која се према 

потреби довози камионом КИПЕР и врши се утовар комбинованом машином СКИП. У летњим месецима 

када долази до самозапаљења на самој депонији, гашење пожара се спроводи цистерном за гашење и 
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превоз воде  ФАП 1417. Приступни путеви се насипају каменим агрегатом (посебно у јесењем и зимском 

периоду) због лакшег проласка камиона са смећем. 

Уклањање дивљих депонија на ободима територије града, врши се  у зависности од обима саме 

депоније булдожером, комбинованом машином СКИП, трактором са приколицом и одвоз камионом. 

Редовно прање улица врши се у зависности од временских прилика до три пута годишње. 

Обавезно након зимских месеци, после уклањања ризле; после вашара Петровдан, Опленачка берба и 

Свети Лука, али и ванредно након временских непогода, олуја или било каквих епидемија које угрожавају 

живот становништва. Улице које су обухваћене прањем су: Булевар Краља Александра, Булевар Вожда 

Карађорђа, Кнегиње Зорке, Авенија Краља Петра I, Краљице Марије, Мије Тодоровића, Миливоја 

Петровића Блазнавца, Принца Томислава Карађорђевића, Радоја Домановића, Јована Скерлића, 

Опленачка, Ђурђевданска и Јасеничка. 

 Редовно одржавање путева у зимском периоду обухвата радове и активности неопходне за 

обезбеђење проходности и безбедно одвијање саобраћаја на општинским путевима, некатегорисаним 

путевима и улицама на територији општине Топола, који могу бити угрожени снежним падавинама, 

завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре или појаве ледене кише. 

РАСПОЛОЖИВИ РЕСУРСИ 

Р.бр. Назив Тип Капацитет Напомена 

1. Камион „МЕРЦЕДЕС“ - смећар 1824 ахор 6,7 тона  

2. Булдожер ТГ 50    

3. Камион „МЕРЦЕДЕС“ -  кипер 3035 19 тона носивости 12 m3 запремина 

4. Трактор „ИМТ“ са утоварним 

кашиком 
577   

5. Тракторска приколица ГОША Симићево 5 тона носивост  

6. Комбинована машина 

„КАТЕРПИЛАР“ 
432ИФ   

7. Ауточистилица Дулево   

8. Камион цистерна „ФАП“ 1417 7 m3  

9. Машина за пресовање амбалаже    

10. Контејнери за смеће Метални 

поцинковани 
1,1 m3 187 ком 

11. Контејнери за ПЕТ амбалажу Метални 

мрежасти 
1,2 m3 86 ком 

12. Комбинована машина „JCB“ 3CX   

13. Камион „DAF“ - смећар LF 210 FA 12t  

14. Камион кипер GAZZ 2.8 850kg  

РАДНА СНАГА 

Р. 
бр 

Радно место Број 

извршилаца 
Радно 
Време 

Напомена 

1. Радници на чишћењу улица 5 Свакодневно   
од 6:00ч – 13:00ч 

 

2. Рад на камиону „смећар“ 2 Сваки дан, радни и нерадни 

од 6:00ч-13:00ч 
Друга смена 

од13:00-20:00ч, 

по потреби. 
3. Чувари на депонији 1 Од 8:00ч – 15:00ч, 

свакодневно, осим недеље 
 

4. Радник на гробљу 1 Од 7:00ч – 15:00ч 
Сваки дан, сем недеље. 

Недеља је радни 

дан уколико је 

заказана сахрана. 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Р.бр Опис посла Годишње 

 

1. Одржавање јавне хигијене у граду 11.650.000,00 

2. Прање улица ФАП цистерном 200.000,00 

3. Рад ауточистилице (узет у обзир дневни, односно месечни просек) 3.500.000,00 
4. Зимско одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на 

територији општине Топола 
5.000.000,00 



 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА  Година MMXXI   Број 17  27. Децембар 2021. страна 99 

5. Уређење депоније у Торовима 5.000.000,00 
6. Чишћење дивљих депонија 1.650.000,00 

 Укупно 27.000.000,00 

У наведене износе урачунат је ПДВ од 10% 

Наведени Програм почеће са применом након давања сагласности од странe Општинског већа општине 

Топола. 

Број: 3621/2.6.4                  В.Д. ДИРЕКТОР 

Дана: 13.12.2021. године             Сања Чоловић, с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

1. 
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Топола, 

Дејану Манојловићу из Крћевца 
Страна 1. 

 

2. 
Одлука о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине 

Топола за период од 2021. године до 2025.  године (Стратегија и акциони 

план) 
Страна 1. 

 

3. 
Одлука о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини 

општине Топола 
Страна 71.  

   

4. 
Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине Топола 
Страна 72. 

 

5. 
Решење о давању сагласности на План рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Топола за 2022. годину 
Страна 79. 

 

6. 
Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКСП 

„Топола“ Топола за период 01.01.-30.09.2021. године 
Страна 79. 

 

7. 
Решење о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програм пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 

период 1.01.-30.09.2021. године 
Страна 80. 

 

8. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комунално 

стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2022. годину 
Страна 80. 

 

9. 
Решење о давању сагласности на Ценовник основних комуналних услуга 

ЈКСП „Топола“ Топола број 3379/1.1.1 и Ценовник 
Страна 80. 

 

10. 
Решење o давању сагласности на Ценовник услуга зимског одржавања ЈКСП 

„Топола“ Топола за послове поверене од стране СО Топола број 3190/1.1.1 и 

Ценовник 
Страна 82. 

 

11. 
Решењe o давању сагласности на Ценовник услуга ЈКСП „Топола“ Топола за 

послове поверене од стране СО Топола број 3190/1.1.1 и Ценовник 
Страна 83. 

 

12. 
Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији радних места  Културног центра Топола 
Страна 85.   

 

13. 

Правилник о изменама и допунама правилника о платама, накнадама и 

утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља скупштина 

општине Топола, општинско веће општине Топола и председник општине 

Топола 

Страна 89. 

   

14. 
Правилник о измени и допуни правилника о стипендирању студената на 

територији општине Топола 
Страна 90. 
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15. 
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Туристичке 

организације ,,Опленац“ Топола о наплати изнајмљивања опреме за клизање 
Страна 90. 

 

16. 
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Туристичке 

организације ,,Опленац“ Топола о начинима  и условима давања у закуп 

штандова и сунцобрана 
Страна 91. 

 

17. 
Решење о усвајању Извештаја о раду Општинског савета родитеља за 

школску 2020/21 годину 
Страна 92. 

 

18. 
Решење о измени решења о именовању Општинског савета родитеља 

општине  Топола за школску 2021/22. годину 
Страна 92. 

   

19. 
Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

Културног центра Топола за 2022. годину 
Страна 92. 

 

20. 
Решење о усвајању Извештаја о извршењу прихода и примања, расхода и 

издатака Одлуке о  буџету општине Топола за период 01.01 до 30.09.2021. 

године 
Страна 93. 

 

21. 
Решење о измени Решења о утврђивању економске цене програма васпитања 

и образовања у предшколској установи „Софија Ристић“ Топола 
Страна 93. 

 

22. 
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о 

накнадама и другим врстама примања запослених у Општинској управи 

општине Топола који је донео начелник Општинске управе општине Топола 
Страна 93. 

 

23. 
Решење о давању сагласности на  Програм одржавања јавних зелених 

површина у Тополи за 2022. годину 
Страна 94. 

 

24. 
Решење о давању сагласност на Програм одржавања јавне хигијене и чистоће 

у Тополи за 2021. годину 
Страна 97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Исидора Николић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Игор Петровић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


