
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 344-28/21-10 
Датум: _________. 2021.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

На основу члана 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени 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, 
23/2019 и 128/2020 – др.закон), чланова 34 и 35. Правилника о раду Савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима("Службени гласник РС", број 
8/2020)  и члана 60. став 1.  тачка 74. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 
број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______________.године доноси 

О Д Л У К У 

I  Усваја се  Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима за подручје 
града Ужица за период 1. јануар - 30. јун 2021.године  III број 344-28/21-10 од 
12.11.2021.године  који је Градско веће усвојило Одлуком III број 344-28/21-10 од 
17.11.2021.године . 

II Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима за подручје града 
Ужица за период 1. јануар - 30. јун 2021.године   објавити на званичном сајту Града 
Ужица. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                Бранислав Митровић 

_______________________________ 

Образложење 
Чланом 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да 

надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне 
самоуправе, општинско веће, односно градско веће, подноси скупштини извештај о стању 
безбедности саобраћаја на том подручју најмање двапут годишње. 

Чланом 34. Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима прописно  је да извештавање о стању безбедности саобраћаја на 
путевима саставни део праћења стања безбедности саобраћаја на путевима на подручју 
јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Савет подноси 
извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима надлежном органу најмање два пута 
годишње. Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима треба да укаже на 
тренутно стање безбедности саобраћаја на подручју јединице територијалне аутономије, 
односно јединице локалне самоуправе са јасно издвојеним проблемима, најважнијим 
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реализованим активностима и активностима које је потребно реализовати у наредном 
периоду са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

Чланом 35. Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима прописано је  да Извештај о стању безбедности саобраћаја на 
путевима, у складу са Законом, надлежни орган подноси скупштини јединице 
територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе најмање двапут 
годишње.   

Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима састављен за првих шест 
месеци текуће године, подноси се скупштини након 31. јула за текућу годину, односно за 
период од годину дана подноси се након 31. јануара наредне календарске године. 

Надлежни орган дужан је да, у складу са Законом, извештај о стању безбедности 
саобраћаја на путевима учини доступним јавности. 

Чланом 60 . став 1. тачка 74. Статута града Ужица прописно је да Скупштина града 
обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

Градско веће на седници одржаној 17.11.2021. године усвојило је Извештај о стању 
безбедности саобраћаја на путевима за подручје града Ужица за период 1. јануар-30. јун 
2021.године   и доставља Скупштини ради разматрања и усвајања. 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Савет за  безбедност саобраћаја 
III Број: 344-28/21-10 
Датум: 12.11.2021.године 

 На основу члана 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 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, 23/2019 и 128/2020 – др.закон) и чланова 34 и 35. 
Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", број 8/2020) Савет за саобраћај града Ужица  на седници одржаној 12.11.2021.године, 
доноси 
 

ИЗВЕШТАЈ 
о стању безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Ужица за период 

1.јануар-30.јун 2021.године 
 

 Закон о  безбедности саобраћаја на путевима предвиђа обавезу да надлежни извршни орган 
јединице локалне самоуправе подноси скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на том 
подручју најмање два пут годишње.   
 Правилником о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
предвиђено је извештавање о стању безбедности саобраћаја на путевима на подручју јединице  
локалне самоуправе. Извештај се подноси скупштини локалне самоуправе два пута годишње. 
 Посматрајући апсолутне показатеље, стање безбедности саобраћаја за првих шест месеци 
2021. године се може оценити као неповољније у односу на исти период претхдоне године. У 
периоду јануар – јун 2021. године, на подручју града Ужица регистрована је укупно 121 саобраћајна 
незгода, што је за 5 саобраћајних незгода, или 4,3% више у односу на исти период претходне године. 
Посматрајући саобраћајне незгоде са настрадалим лицима, такође је евидентан пораст броја 
саобраћајних незгода од 14,6%. Током извештајног перида, на подручју града Ужица погинула су 3 
лица, што је за 2 лица више у односу на претходну годину. 
 

I Број саобраћајних незгода 
 

       2020        2021        % 
укупан бр. СН 116 121 4,3 
са настр. лицима 48 55 14,6 
са мат. штетом 68 66 -2,9 
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II Последице саобраћајних незгода 

 
2020 2021 % 

погинуло 1 3 200,0 
теже повређено 14 14 0,0 
лакше повређено 54 61 13,0 

 
 
Преглед саобраћајних незгода по путним правцима 
 
 

Путни правац 
Укупно 
СН са 

нас. лиц. 

 
погин. 

тешке 
тел. пов. 

лаке тел. 
пов. 

мат. 
штета 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Држ.пут I Б реда бр. 23 
Ужице - Узићи 

9 11  2 3 2 13 15 10 6 

Држ.пут I Б реда бр. 23 
Ужице–Б. П. „Браћа Секулић“ 

8 8   1 2 11 10 9 6 

Држ.пут I Б реда бр. 28 
Ужице-М. Гора 

1 1  1 1  2 3 4 7 

Држ.пут I Б реда бр. 28 
Волујац-Кадињача 

3 1   1  5 1 4 4 

Држ.пут II А реда бр. 173 
Волујац – Биоска - Кремна 

          

Држ.пут II А реда бр. 174 
Ужице-Каран-Трнава 

1 2     1 2 3 1 

Држ.пут II Б реда бр. 339 
Ужице-Јелова Гора 

          

Држ.пут II А реда бр. 170 
Кремна - Тара 

 1      1   

Држ.пут II А реда бр. 195 
Б.Земља-Трнава (Сирогојно) 

1      1   1 

укупан бр. СН са настр. лицима са мат. штетом 
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локални путеви 8 2 1  3 2 4 1 4 6 
град Ужице 17 29   5 8 17 28 34 32 
Севојно          3 

 
У К У П Н О: 

48 55 1 3 14 14 54 61 68 66 

 
 Посматрајући број саобраћајних незгода по путним правцима, односно по секторима, да се 
закључити да је најугроженији III сектор, град Ужице и уже градско подручје (29 незгода са 
настрадалим лицима и 32 са материјалном штетом, у којима је 8 лица задобило тешке и 28 лаке телесне 
повреде), док је са аспекта најтежих последица I сектор,односно државни пут IБ реда број 23, Ужице 
– Узићи, најугроженији, где су у 11 незгода са настрадалим лицима и 6 са материјалном штетом, 2 
лица погинула, 2 лица су задобила тешке и 15 лаке телесне повреде. 
 Посматрајући стање саобраћајних незгода по месецима, закључује се да је у првих шест 
месеци, месец мај, најкритичнији са 26 саобраћајних незгода, од чега 11 незгода са настрадалими 
лицима (1 - погинула, 4 – тешко и 12 – лако повређено). Што се тиче незгода са материјалном 
штетом, месец јун је са 18 незгода најкритичнији. Може се рећи да је месец јануар са аспекта 
најтежих последица најбезбеднији (од укупно 20 саобраћајних незгода, 8 саобраћајних незгода је са 
настрадалим лицима, у којима је 1 лице задобило тешке и 7 лаке телесне повреде). 
 
     

Месеци СН са нас. л. СН са пог. л. СН са мат. ш. Укупно СН 
јануар 8  12 20 
фебруар 9 1 5 15 
март 6  8 14 
април 5 1 8 14 
мај 10 1 15 26 
јун 14  18 32 
УКУПНО 52 3 66 121 

     

 
 Анализирајући догађање саобраћајних незгода са настрадалим лицима као и број настрадалих 
лица по данима, може се закључити, да је најбезбеднији дан четвртак са 6 незгода у којима је 11 лица 
лакше повређено, а најугроженији дан је среда са 8 саобраћајних незгода у којима је 1 лице погинуло, 
2 тешко и 8 лако повређено. 
 Најмањe незгода са материјалном штетом догађало се четвртком 5, а најугроженији дан је 
субота са 13 саобраћајних незгода.  
 
     

Дани СН са нас. лиц. СН са мат.шт. Укупно СН  
понедељак 6 11 17  
уторак 8 7 15  
среда 8 7 15  
четвртак 6 5 11  
петак 11 11 22  
субота 6 13 19  
недеља 10 12 22  
Укупно: 55 66 121  

     

 
 Посматрајући саобраћајне незгоде са настрадалим лицима по часовима у току дана, 
произилази да је безбедносно стање у саобраћају најбоље у времену од 02-04 часа, док је период од 
14-16 часова најугроженији са аспекта најтежих последица (у 10 саобраћајних незгода са 
настрадалим лицима 1 лице је погинуло, 3 су тешко и 10 лако повређено). Незгоде са материјалном 
штетом су се најчешће догађале у периоду од 20-22 часа, укупно 9. 
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час СН са нас.лицима СН са мат. штетом Укупно СН 
00-02 2 6 8 
02-04 1 1 2 
04-06 3 1 4 
06-08 1 3 4 
08-10 5 4 9 
10-12 5 7 12 
12-14 8 7 15 
14-16 10 6 16 
16-18 4 7 11 
18-20 7 8 15 
20-22 6 9 15 
22-24 3 7 10 

Укупно: 55 66 121 
 
 Најугроженија категорија учесника у саобраћају су возачи, где су у првих шест месеци ове 
године 2 возача путничког возила погинула, 10 возача (5 путничког возила, 2 мотоцикла, 1 
четвороцикла, 1 мотокултиватора, 1 бицикла) је задобило теже и 34 лаке повреде (29 путничког 
возила, 1 мотоцикла, 1 бицикла, 2 теретних возила и 1 четвороцикла). 
  У категорији деце до 14 година, као категорије учесника у саобраћају, 1 пешак је задобио лаке 
телесне повреде као и 2 путника у путничком возилу. 
 Ван насеља се догодило 26 саобраћајних незгода са настрадалим лицима (21 – на државним 
путевима I Б реда где су 3 лица погинула, 4 лица теже и 29 лакше повређено, 3 – на државним 
путевима II реда где су 3 лица задобила лаке повреде и 2 – на локалним путевима, где су 2 лица 
тешко и 1 лако повређено), док је  у насељу било 29 саобраћајних незгода (21 – на улици где су 6 
лица теже и 17 лакше повређена, 7 – на раскрсници где су 2 лица тешко и 9 лакше повређено, 1 – 
пролаз државног пута кроз насељено место, где су 2 лица лако повређена). Од укупног броја ових 
незгода, 46 су изазвала путничка моторна возила, 3 теретна возила без приколице, 1 теретно возило 
са приколицом, 1 мотокултиватор, 1 мотоцикл, 1 четвороточкаш, 2 незгоде су изазаване грешком 
пешака. 
 
Узроци догађања СН СН са настр. лицима СН са мат. шт. 
- непрописна брзина 4 9 
- првенство пролаза 10 3 
- радња возилом 10 13 
- страна и правац кретања 11 5 
- непрописно претицање 1 1 
- управљање воз. под дејс. алкохола 10 17 
- управљање воз. пре стиц. права   
- техничка неисправност возила   
- недржање одстојања 4 6 
- стање пута и опреме  2 
- заустављање и паркирање   
- грешка пешака 1  
- остали узроци 4 10    

 
 Најчешћи узрок догађања саобраћајних незгода са настрадалим лицима је страна и правац 
кретања - 11, првенство пролаза, радња возилом и управљање возилом под дејством алкохола – по 10, 
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