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АК ЦИ О НИ ПЛАН

ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ БЕЗ БЕД НО СТИ  
СА О БРА ЋА ЈА НА ПУ ТЕ ВИ МА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ ЗА 

ПЕ РИ ОД ОД 2015. ДО 2020. ГО ДИ НЕ

УВОД

Стра те ги јом без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма Ре пу бли-
ке Ср би је за пе ри од од 2015. до 2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 64/15 – у да љем тек сту: Стра те ги ја), пред ви ђе но је до-
но ше ње Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње Стра те ги је без бед но сти 
са о бра ћа ја на пу те ви ма Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од од 2015. до 
2020. го ди не (у да љем тек сту: Ак ци о ни план), ко јим ће се де таљ-
но раз ра ди ти ци ље ви Стра те ги је. Кон крет не ме ре и за да ци, но си о-
ци ак тив но сти, ро ко ви за ре а ли за ци ју ак тив но сти, пра ће ње ста ња 
без бед но сти са о бра ћа ја, од го вор но сти и из во ри фи нан си ра ња су 
са др жа ни у Ак ци о ном пла ну.

Стра те ги ја има за циљ да при ка же по сто је ће ста ње без бед но-
сти са о бра ћа ја у Ре пу бли ци Ср би ји, да при ка же ци ље ве и ста ње 
без бед но сти са о бра ћа ја ко ји ма се те жи и смер ни це ко ји ма ће се 
нај бр же и нај лак ше до ћи од по сто је ћег до же ље ног ста ња. Стра-
те ги ја при ка зу је кључ не про бле ме и ука зу је на нај ва жни је обла сти 
де ло ва ња и циљ не гру пе ко ји ма тре ба по све ти ти по себ ну па жњу, 
као и фи нан сиј ски аспект без бед но сти са о бра ћа ја, на чи не пра ће ња 
и из ве шта ва ња о ста њу без бед но сти са о бра ћа ја. 

Стра те ги ја те жи да омо гу ћи из град њу одр жи вог и де ло твор-
ног си сте ма упра вља ња без бед но шћу са о бра ћа ја до 2020. го ди не у 
Ре пу бли ци Ср би ји. 

Ци ље ви по ста вље ни Стра те ги јом су сле де ћи:
1) да у са о бра ћа ју не ма по ги ну ле де це од 2020. го ди не,
2) да се пре по ло ве го ди шњи број по ги ну лих и број те шко по-

вре ђе них ли ца у 2020. го ди ни, у од но су на 2011. го ди ну, и 
3) да се пре по ло ве укуп ни го ди шњи дру штве но-еко ном ски тро-

шко ви са о бра ћај них не зго да у 2020. го ди ни, у од но су на 2011. го ди ну.
Ка ко би се оства ри ли на ве де ни ци ље ви и до сти гло же ље но 

ста ње у без бед но сти са о бра ћа ја, Стра те ги ја пред ви ђа пет кључ них 
обла сти ра да (пет сту бо ва), ко је су у скла ду са Гло бал ним пла ном 
Де це ни је ак ци је за без бед ност са о бра ћа ја 2011–2020. го ди не, а то 
су: 1. ефи ка сни је упра вља ње без бед но шћу са о бра ћа ја; 2. без бед-
ни ји пу те ви; 3. без бед ни ја во зи ла; 4. без бед ни ји уче сни ци у са о-
бра ћа ју и 5. де ло ва ње на кон са о бра ћај не не зго де. 

У оства ре њу ци ље ва Стра те ги је по треб но је за јед нич ко де ло-
ва ње над ле жних др жав них ор га на, са по де ље ном од го вор но шћу, 
има ју ћи у ви ду мул ти ди сци пли нар ност ове обла сти. На на ци о нал-
ном ни воу по треб но је кон ти ну и ра но обез бе ђи ва ти фи нан сиј ске и 
ин сти ту ци о нал не усло ве за спро во ђе ње свих ак тив но сти из Ак ци-
о ног пла на. При то ме, ве о ма је ва жна уло га ши ре дру штве не за-
јед ни це, где је по треб но по себ но ис та ћи зна чај са рад ње др жав них 
ин сти ту ци ја, ло кал не за јед ни це, ци вил ног дру штва и при вред ног 
сек то ра на спро во ђе њу ак тив но сти у раз во ју без бед но сти са о бра-
ћа ја на пу те ви ма.

Ак ци о ни план пред ста вља скуп кон крет них ме ра и ак тив но-
сти, си сте ма ти зо ва них кроз пет сту бо ва на ве де них у Стра те ги ји. 
За сва ки од сту бо ва су у Ак ци о ном пла ну по ста вље ни ци ље ви ко-
ји се тре ба ју ис пу ни ти. Да ље су, за сва ки од ци ље ва, де фи ни са не 
кон крет не ак тив но сти ко је ће би ти ре а ли зо ва не у 2016. и 2017. го-
ди ни и у пе ри о ду од 2018–2020. го ди не. Пред ви ђе но је да ће се у 
2017. го ди ни из ра ди ти но ви Ак ци о ни план ко ји ће де таљ но раз ра-
ди ти ак тив но сти за пе ри од 2018–2020. го ди не, узи ма ју ћи у об зир 
ис ку ства у при ме ни овог до ку мен та и сте пен ис пу ња ва ња ак тив-
но сти из овог Ак ци о ног пла на.

Ци ље ви у Ак ци о ном пла ну су:
Стуб 1. Ефи ка сни је упра вља ње без бед но шћу са о бра ћа ја
Циљ 1. Стра те шко упра вља ње у без бед но сти са о бра ћа ја
Циљ 2. Ус по ста вља ње са вре ме не и до ступ не ба зе по да та ка о 

обе леж ји ма без бед но сти са о бра ћа ја
Циљ 3. Уна пре ђе ње ква ли те та при ку пља ња по да та ка о са о-

бра ћај ним не зго да ма и по сле ди ца ма
Циљ 4. Уна пре ђе ње ква ли те та кон тро ле са о бра ћа ја од стра не 

са о бра ћај не по ли ци је и ин спек ци је
Циљ 5. Ус по ста вља ње си сте ма ис тра жи ва ња у обла сти без-

бед но сти са о бра ћа ја и при ме на ре зул та та ис тра жи ва ња
Стуб 2. Без бед ни ји пу те ви
Циљ 1. Спро во ђе ње са вре ме них тех ни ка за упра вља ње без-

бед но шћу пут не мре же
Циљ 2. Уво ђе ње ин те ли гент них тран спорт них си сте ма на 

мре жи ауто пу те ва
Циљ 3. Уна пре ђе ње без бед но сти и здра вља на ра ду у зо на ма 

из во ђе ња ра до ва
Стуб 3. Без бед ни ја во зи ла
Циљ 1. Хар мо ни за ци ја про пи са у обла сти хо мо ло га ци је во зи ла
Циљ 2. Уна пре ђе ње си сте ма кон тро ле тех нич ке ис прав но сти 

во зи ла
Циљ 3. Tехнолошко уна пре ђе ње во зи ла и сти му ли са ње ко ри-

шће ња еко ло шких го ри ва и еко ло шких во зи ла
Циљ 4. Раз вој ин те ли гент них тран спорт них си сте ма у/на во-

зи лу у функ ци ји без бед но сти са о бра ћа ја
Стуб 4. Без бед ни ји уче сни ци у са о бра ћа ју
Циљ 1. Уна пре ђе ње ни воа зна ња и оспо со бље но сти во за ча 

мо тор них во зи ла
Циљ 2. Уна пре ђе ње без бед но сти уче сни ка у са о бра ћа ју
Циљ 3. Уна пре ђе ње без бед но сти ра њи вих ка те го ри ја уче сни-

ка у са о бра ћа ју
Циљ 4. Уна пре ђе ње са о бра ћај ног вас пи та ња и обра зо ва ња у 

са о бра ћа ју
Стуб 5. Де ло ва ње на кон са о бра ћај не не зго де
Циљ 1. Ко ор ди на ци ја хит них слу жби на ли цу ме ста са о бра-

ћај не не зго де и спре ча ва ње на стан ка се кун дар них са о бра ћај них 
не зго да

Циљ 2. Скра ће ње вре ме на по треб ног за оства ри ва ње ко му-
ни ка ци је по зи ва о ца са над ле жним хит ним слу жба ма (по ли ци ја, 
ХМП, ВСЈ)

Циљ 3. Скра ће ње вре ме на од ус по ста вља ња по зи ва од но сно 
при је ма ин фор ма ци је до по ла ска еки пе (еки па) хит не слу жбе на 
ли це ме ста са о бра ћај не не зго де

Циљ 4. Скра ће ње вре ме на од по ла ска еки пе (еки па) хит не 
слу жбе до до ла ска на ли це ме ста

Циљ 5. Уна пре ђе ње ква ли те та ра да при пад ни ка хит них слу жби
Циљ 6. Скра ће ње вре ме на тран спор та по вре ђе ног од ли ца 

ме ста са о бра ћај не не зго де до здрав стве не уста но ве
У Ак ци о ном пла ну су за сва ку ак тив ност, по го ди на ма, де-

фи ни са ни ин ди ка то ри тј. по ка за те љи ефе ка та при ка за них ак тив-
но сти. Де фи ни са ни су кључ ни су бјек ти – но си о ци за спро во ђе ње 
пред ви ђе них ак тив но сти (др жав ни ор ган или од го вор на ор га ни за-
ци ја) и су бјек ти без бед но сти са о бра ћа ја ко ји су пре по зна ти као са-
рад ни ци у спро во ђе њу Ак ци о ног пла на. На кра ју су де фи ни са ни и 
из во ри фи нан си ра ња за сва ку од пред ви ђе них ак тив но сти.

За по тре бе пра ће ња и оце њи ва ња спро во ђе ња Ак ци о ног пла на, 
за ду же но је Те ло за ко ор ди на ци ју без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви-
ма. Ор га ни ко ји спро во де ак тив но сти ду жни су да о то ме ре дов но из-
ве шта ва ју Те ло за ко ор ди на ци ју без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма 
у про пи са ном фор ма ту, као и да, на ње гов зах тев да ју до дат не ин фор-
ма ци је од зна ча ја за пра ће ње. Над ле жни ор га ни ће има ти оба ве зу да, 
у по гле ду ак тив но сти чи је се спро во ђе ње не бу де од ви ја ло по пла ну, 
Те лу за ко ор ди на ци ју без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма до ста ве 
обра зло же ње и пред ло же ме ре за пре ва зи ла же ње по те шко ћа. 

Сред ства за ре а ли за ци ју ци ље ва Стра те ги је су у Ак ци о ном 
пла ну пред ви ђе на у скла ду са сред стви ма обез бе ђе ним у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је за 2016. го ди ну, као и сред стви ма ко ја ће би ти 
пред ви ђе на бу џе том за 2017. го ди ну. По ред ових сред ста ва ко ри-
сти ће се сред ства од го вор них ор га ни за ци ја за ре а ли за ци ју ак тив-
но сти и сред ства из дру гих из во ра фи нан си ра ња. 

На по ме на: 
– За сту бо ве, ци ље ве и ак тив но сти за ко је у Ак ци о ном пла ну 

ни су пред ви ђе не по чет не и ци ља не вред но сти ин ди ка то ра за 2017. 
го ди ну, по ме ну те вред но сти би ће пред ви ђе не у но вој вер зи ји Ак-
ци о ног пла на ко ја ће се ра ди ти за пе ри од 2018–2020. го ди не.
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ:

МГСИ Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра-
струк ту ре

МУП Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва
МЗ Ми ни стар ство здра вља
МП Ми ни стар ство прав де
МТТТ Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка-

ци ја
МПЗЖС Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не 

сре ди не
МПНТР Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја
МРЗБСП Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-

ци јал на пи та ња
МО Ми ни стар ство од бра не
АБС Аген ци ја за без бед ност са о бра ћа ја
ЈППС Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср би је”
ТКБС Те ло за ко ор ди на ци ју без бед но сти са о бра ћа ја на 

пу те ви ма
РФ ЗО Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње
РГЗ Ре пу блич ки ге о дет ски за вод
ЗХМП За вод за хит ну ме ди цин ску по моћ
ДЗ Дом здра вља
СХМП Слу жба хит не ме ди цин ске по мо ћи
ХМП Хит на ме ди цин ска по моћ
ЗУ ОВ За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња
ЗВКВ За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас-

пи та ња
КЦ Кли нич ки цен три
ЦК Цр ве ни крст
ГСС Гор ска слу жба спа са ва ња 
НПС На ци о нал ни про свет ни са вет
ССО Са вет за сред ње струч но обра зо ва ње
ЛМСН Ли це ме ста са о бра ћај не не зго де
ХС Хит на слу жба
ДМДМ Ди рек ци ја за ме ре и дра го це не ме та ле
ВСЈ Ва тро га сно спа си лач ке је ди ни це

5
На осно ву чла на 8. став 3. За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу 

енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 25/13) и чла на 43. став 3. 
За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 
на пред лог Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке,

Вла да до но си

З А  К Љ У  Ч А К 

1. Усва ја се Тре ћи ак ци о ни план за енер гет ску ефи ка сност 
Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од до 2018. го ди не, ко ји је од штам пан уз 
овај за кљу чак и чи ни ње гов са став ни део.

2. За ду жу је се Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке да Тре-
ћи ак ци о ни план за енер гет ску ефи ка сност Ре пу бли ке Ср би је за 
пе ри од до 2018. го ди не из тач ке 1. овог за кључ ка (у пре во ду на 
ен гле ски је зик) до ста ви Се кре та ри ја ту Енер гет ске за јед ни це Ју го-
и сточ не Евро пе.

3. Овај за кљу чак об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 312-12597/2016-1
У Бе о гра ду, 29. де цем бра 2016. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

Тре ћи ак ци о ни план  
за енер гет ску ефи ка сност Ре пу бли ке Ср би је  

за пе ри од до 2018. го ди не

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ:
АПЕЕ – Ак ци о ни план за енер гет ску ефи ка сност
БДП – Бру то дру штве ни про из вод
CFL – Ком пакт на флу о ре сцент на си ја ли ца
CHP – Ком би но ва на про из вод ња то плот не и елек трич не енер ги је
DMS – Плат фор ма за пра ће ње ста ња у гра ђе вин ском сек то ру
EBRD – Европ ска бан ка за об но ву и раз вој
EED – Ди рек ти ва о енер гет ској ефи ка сно сти – Ди рек ти ва 

2012/27/EU
EE – Енер гет ска ефи ка сност
ELD – Ди рек ти ва о озна ча ва њу кла се енер гет ске ефи ка сно-

сти – Ди рек ти ва 2010/30/EU
ЕМС – Aкциoнaрскo дру штво „Eлeк трoмрeжa Србиje”
EnC – Енер гет ска за јед ни ца
EPBD – Ди рек ти ва о енер гет ским пер фор ман са ма згра да – 

Ди рек ти ва 2010/31/EU 
ЕПС – Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је”
ESCO – Ком па ни је ко је пру жа ју енер гет ске услу ге у скла ду 

са За ко ном о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је
ESD – Ди рек ти ва о енер гет ској ефи ка сно сти фи нал не по тро-

шње енер ги је и енер гет ским услу га ма – Ди рек ти ва 2006/32/ЕC
ЕУ – Европ ска уни ја
EURO 1-6 – Европ ски про пи си о из дув ној еми си ји мо тор них 

во зи ла
ИПА про је кат – Про је кат при пре ма Дру го га ак ци о ног пла на 

за енер гет ску ефи ка сност и раз вој енер гет ских ин ди ка то ра
JI CA – Ја пан ска аген ци ја за ме ђу на род ну са рад њу
ЈЛС – Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве
ЈПП – Јав но-при ват но парт нер ство
GIZ – Не мач ка ор га ни за ци ја за тех нич ку са рад њу
GIZ/ORF – Отво ре ни ре ги о нал ни фонд за Ју го и сточ ну Евро-

пу у окви ру GIZ-а
GGF – Фонд „Зе ле но за раст”
GEF – Гло бал ни фонд за жи вот ну сре ди ну
LED – све тле ћа ди о да 
МФИ – Ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је
МГСИ – Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра-

струк ту ре Ре пу бли ке Ср би је
ММСП – ми кро, ма ла и сред ња пред у зе ћа
МРЕ – Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је
МП – Ми ни стар ство при вре де Ре пу бли ке Ср би је
МСП – Ма ла и сред ња пред у зе ћа
МТТТ – Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци-

ја Ре пу бли ке Ср би је
MRSD – Ми ли о на ди на ра
ME UR (M€) – Ми ли о на EUR
НСОР – На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја
НСВ – Не то са да шња вред ност
nZEB – згра да са го то во нул том по тро шњом енер ги је 
ОДС – Опе ра тор ди стри бу тив ног си сте ма
ОПД – Ме то до ло ги ја из ра чу на ва ња уште да енер ги је „Од о зго 

пре ма до ле” 
ОПГ – Ме то до ло ги ја из ра чу на ва ња уште да енер ги је „Од о здо 

пре ма го ре”
РС – Ре пу бли ка Ср би ја
RSD – Ди нар
РЗС – Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку
СДГ – Си сте ми да љин ског гре ја ња
СЕИ – Ба за по да та ка Срп ски енер гет ски ин ди ка то ри
СЕМ – Си стем енер гет ског ме наџ мен та
СКГО – Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на
TA BU LA – Ти по ло ги ја гра ђе вин ског фон да за про це ну енер-

гет ске ефи ка сно сти
TFC – Укуп на по тро шња фи нал не енер ги је (To tal Fi nal Con-

sump tion)
TPES – Укуп на ис по ру че на при мар на енер ги ја (To tal Pri mary 

Energy Supply)
УЈН – Упра ва за јав не на бав ке
УЕЕ – Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти
UNDP – Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој
WB – Свет ска бан ка




