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Појам и значај безбедности 
друмског саобраћаја

БЕЗБЕДНОСТ У 
САОБРАЋАЈУ ЈЕ СВАЧИЈА 
ЖЕЉА И ОДГОВОРНОСТ. 

ТО УКЉУЧУЈЕ И ВАС, 
ВАШУ ПОРОДИЦУ И 

ПРИЈАТЕЉЕ.



Циљ безбедности саобраћаја

Општи циљ безбедности саобраћаја може се дефинисати као
смањивање свих штетних последица које прате саобраћајни
систем, уз истовремено обезбеђење неометаног одвијања
саобраћаја. У случају посматрања ужег предмета безбедности
саобраћаја, и сам циљ би могао да буде директнији – смањивање
броја и последица саобраћајних незгода
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Приказ расподеле узрока саобраћајних незгода



Одговорност за спровођење мера саобраћајног образовања и 
васпитања у циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за 
безбедно учешће у саобраћају, унапређивања и учвршћивања 
позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учешће у 
саобраћају имају:

1) породица за саобраћајно образовање и васпитање деце,
2) органи и организације надлежни за бригу о деци за доношење програма саобраћајног 
образовања и васпитања деце предшколског узраста и за праћење реализације овог 
програма,
3) органи и организације надлежни за послове образовања за доношење програма 
саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама и за праћење 
реализације овог програма,
4) органи надлежни за унутрашње послове за реализацију дела програма саобраћајног 
образовања и васпитања у предшколским установама, основним и средњим школама на 
захтев ових установа, а посебно за рад школских саобраћајних патрола и саобраћајних 
патрола грађана,
5) органи надлежни за послове саобраћаја за унапређење саобраћајног окружења у 
зонама школа и другим зонама са повећаним присуством рањивих учесника у 
саобраћају и за унапређење понашања учесника у саобраћају у овим зонама,



6) органи надлежни за послове здравља за едукацију грађана о здравственим аспектима 
безбедног понашања у саобраћају,
7)Агенција за безбедност саобраћаја за анализу, праћење и унапређење безбедности 
саобраћаја,
8) органи локалне самоуправе за подршку у планирању и спровођењу свих мера и 
активности саобраћајног образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе, као и за 
предузимање посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у 
одређеним зонама,
9) предшколске установе, основне и средње школе за реализацију програма саобраћајног 
образовања и васпитања деце у оквиру својих надлежности,
10) стручне и научне институције које се баве безбедношћу саобраћаја за унапређење 
научних основа система саобраћајног образовања и васпитања,
11) средства јавног информисања за информисање грађана у погледу безбедног 
учествовања у саобраћају и обавештавању о последицама небезбедног понашања у 
саобраћају,
12) удружења и групе грађана које се баве безбедношћу саобраћаја, бригом о деци и 
омладини да у складу са својим делокругом рада учествују у саобраћајном образовању и 
васпитању.



Анализа безбедности саобраћаја и саобраћајних незгода на нивоу 
републике

Годишњи број погинулих лица у саобраћајним незгодама на
путевима у Републици Србији и промена друштвених околности у

којима се одвијао саобраћај у периоду 1991–2011.





Основне одредбе ЗоБС-а 

ЗоБС:

• правила саобраћаја, 
• понашање учесника у саобраћају на путу, 
• ограничења саобраћаја, 
• саобраћајна сигнализација, 
• знаци и наредбе којих се морају придржавати 

учесници у саобраћају,
• услови за возаче,
• оспособљавање кандидата за возаче,
• возачки испити;
• услови за возила,
• услови за путеве,
• и остало.



 Скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о
безбедности саобраћаја на путевима 29. маја 2009. године

 Нови закон доноси много новости, строжије казне за
саобраћајне прекршаје, систем казнених бодова, промене у
обуци и начину пологања возачких испита, нове возачке
категорије.

 Регулисањем сваког аспекта саобраћаја тежи се смањењу
броја саобраћајних незгода (смањење материјалне штете,
броја повређених и погинулих учесника саобраћајне незгоде),
смањењу саобраћајних гужви итд.



Основна начела безбедности саобраћаја
• начело одговорности;
• начело хуманости;
• начело поверења;
• начело неповерења;
• начело ограниченог поверења;
• начело дефанзивне вожње;
• начело законитости;
• начело моралности и
• начело безбедности и др.

Дефанзивна вожња се сматра најефикаснијим и
најбезбеднијим видом понашања у саобраћају.

1. ЗАБРАЊЕНО – НИКАД!
2. ОБАВЕЗНО – УВЕК!
3. ПОНЕКАД НИ ОНО ШТО ЈЕ ДОЗВОЉЕНО!



Начело одговорности
 Основна претпоставка овог начела јесте да су у

саобраћају сви одговорни за своје поступке, односно да
нема учесника који нису одговорни према себи и
другима.

 Ово начело је посебно значајно за област саобраћајног
образовањаи васпитавања учесника у саобраћају.

 Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша на
начин којим неће ометати, угрозити или повредити
друге учеснике, као и да предузме све потребне мере
ради избегавања или отклањања опасних ситуација
насталих понашањем других учесника у саобраћају.



Начело хуманости
Састоји се из 2 основна дела:
1.условни део – дефинише условну обавезу да су сви

учесници у саобраћају дужни да избегавају и отклањају
уочене опасности које изазивају други, те да помажу
онима којима је потребна помоћ, али под условом да
тиме не доводе у опасност себе или друге.

2.безусловни део – се односи на безусловну обавезу
учесника у саобраћају да се понашају тако да
омогућавају безбедност свих учесника у саобраћају и
посебно да:

 не ометају,
 не угрожавају и
 не повређују друге учеснике у саобраћају.


