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Резиме: Страдање у саобраћају је, пре свега, јавни здравствени проблем, а затим социјални,
етички, хумани и економски проблем заједнице. Наиме, у саобраћају велики број људи гине
и бива повређен, а неки од њих остају трајни инвалиди. То значајно нарушава здравље људи,
разара породице, ствара социјалне и хумане проблеме. Коначно, огромне друштвеноекономске трошкове саобраћајних незгода плаћа привреда, што омета економски развој
заједнице. У Суботици је препознат значај и могућности стратешког управљања безбедношћу
саобраћаја, а у циљу стратешког управљања безбедношћу саобраћаја спроведена је анализа
постојећег стања. У циљу утврђивања постојећег стања безбедности саобраћаја у Суботици
извршена је анализа ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају у
Суботици, анализа индикатора безбедности саобраћаја, као и анализа саобраћајних незгода.
На основу приказаног постојећег стања и поређења са резултатима на националном нивоу у
раду су приказане кључне области рада за побољшање стања безбедности саобраћаја на
подручју града Суботице.
Кључне речи: Aнализа постојећег стања, безбедност саобраћаја, Суботица, ставови,
индикатори безбедности саобраћаја
Abstract: Traffic injuries are, first and foremost, a public health problem, and then the social,
ethical, human and economic problem of the community. Namely, in traffic, a large number of
people die and get injured, and some of them remain permanent invalids.
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This significantly worsening human health, destroys families, creates social and human problems.
Finally, the huge socio-economic costs of traffic accidents pay the economy, which hinders the
economic development of the community. In the city of Subotica, the importance and possibilities
of strategic traffic safety management were recognized, and for the purpose of strategic traffic safety
management, an analysis of the current state was carried out. In order to determine the current state
of traffic safety in the city of Subotica, an analysis were made of the attitudes of traffic participants
on hazards and risks in traffic in the city of Subotica, analysis of safety performance indicators, as
well as analysis of traffic accidents. Based on the presented state of the situation and the comparison
with the results at the national level, the paper presents the key areas of work for improving the
traffic safety state in the city of Subotica..
Keywords: Analysis of the current state, traffic safety, Subotica, attitudes, safety performance
indicators

1.

УВОД

У саобраћајним незгодама на путевима, у свету смртно страда око 1,3 милиона
људи годишње, а око 50 милиона бива повређено, тако да је страдање у саобраћају
данас прихваћено као глобални проблем (WHO, 2017). Упркос сталном порасту
броја возила на путевима и све већем броју учесника у саобраћају, најразвијеније
земље су развиле одговарајуће методе којима се успешно смањује угроженост у
саобраћају (WHO, 2017). С обзиром на то, на глобалном нивоу се свакодневно
предузимају активности да се успешне праксе најразвијенијих земаља прилагоде и
пренесу у неразвијене и земље у развоју. Најважнији заједнички именилац за све
успешне праксе у безбедности саобраћаја је стратешко управљање безбедношћу
саобраћаја које се темељи на науци, а има јасну, искрену и јавно исказану политичку
подршку. Најбољи начин да се обезбеди амбијент за успешно и ефикасно
управљање и достизање циљева у безбедности саобраћаја је постојање и доследно
спровођење стратешких докумената (политика, стратегија и стратешких акционих
планова). Стратешким документима се обезбеђује политички прихватљив, стручан
и добро усмераван утицај на најважније елементе саобраћајног система, при чему је
успостављање заштитног система и добре сарадње између појединих елемената у
овом систему кључ успеха предложених мера. Наиме, само успостављена сарадња
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 води ка
безбедном и одрживом саобраћају.
Страдање у саобраћају је, пре свега, јавни здравствени проблем, а затим
социјални, етички, хумани и економски проблем заједнице. Наиме, у саобраћају
велики број људи гине и бива повређен, а неки од њих остају трајни инвалиди. То
значајно нарушава здравље људи, разара породице, ствара социјалне и хумане
проблеме. Коначно, огромне друштвено-економске трошкове саобраћајних незгода
плаћа привреда, што омета економски развој заједнице.
Институционални оквир чини основу за формирање система безбедности
саобраћаја како на националном, тако и на нивоу локалних самоуправа. Њиме се
постиже остваривање свих неопходних мера и активности које имају за циљ
смањење броја саобраћајних незгода, односно страдања у саобраћају.
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Први корак ка формирању система безбедности саобраћаја на нивоу локалне
самоуправе јесте препознавање институција и организација које функционишу на
нивоу локалне самоуправе, уочавање потенцијалних недостатака према најбољој
пракси и сагледавање врсте и нивоа интеракције између институција у заједничком
деловању на пословима безбедности саобраћаја.
Предмет овог истраживања је било препознавање проблема безбедности
саобраћаја на територији Суботице, кроз анализу саобраћајних незгода, ставова и
понашања учесника у саобраћају.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У истраживању су приказани резултати ставова и понашања, као и саобраћајних
незгода. За анализу ставова у Суботици коришћен је узорак од 450 учесника у
саобраћају, који су чинили 300 возача путничких аутомобила, 50 мотоциклиста и
100 немоторизованих учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти и корисници
јавног превоза). Узорак је стратификован према старости и обухватио је три
старосне групе: 18-34, 35-54, 55+. Наведено истраживање за предмет имало је
ставове и пријављена понашања возача, мотоциклиста и немоторизованих учесника
у саобраћају применом тзв. ЕСРА методологије.
Ставови учесника у саобраћају о опасностима и ризицима су значајан елемент у
анализи постојећег стања. Ставови представљају једну од кључних детерминанти
понашања у саобраћају. Наиме, процес формирања ставова, као и могућности за
њихову промену у функцији су друштвеног амбијента у коме се појединци налазе.
Поред тога што ставови варирају између појединаца, у великој мери ова
варијабилност је изражена и између подручја у којима појединци бораве. Како би се
ова варијабилност сагледала, неопходно је превасходно утврдити меру којом се
ставови могу адекватно измерити. Мерење друштвено – когнитивних фактора
представља један од највећих изазова са којима се истраживачи сусрећу. Међу
најефикаснијим методама за мерење ставова истиче се техника самопријављивања,
која се заснива на анкетном испитивању. На основу ставки којима испитаници дају
своје мишљење, могуће је квантификовати ставове.
Индикатори безбедности саобраћаја представљају меру, у којој не фигуришу
директни показатељи безбедности саобраћаја (саобраћајне незгоде и њихове
последице), али су у јакој су вези са настанком саобраћајних незгода и последица.
На националном нивоу мерење индикатора се спроводило сваке године од 2013.
године и то у организацији Агенције за безбедност саобраћаја. У 2013. години је
дефинисана национална методологија мерења индикатора безбедности саобраћаја и
спроведено прво – јесење мерење, а у годинама након 2013. године мерење је
вршено два пута годишње – тзв. пролећно и јесење мерење и коначно, у 2017.
години, спроведено је ''само'' јесење мерење. Универзитет у Београду - Саобраћајни
факултет је за потребе Агенције за безбедност саобраћаја реализовао израду
националне методологије и спровео сва досадашња мерења индикатора безбедности
саобраћаја на националном нивоу, по полицијским управама. Подаци о ставовима
учесника у саобраћају, као и индикаторима безбедности саобраћаја преузети су сајта
Агенције за Безбедност саобраћаја.
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Анализа саобраћајних незгода је вршена за период од 2001. до 2016. године, при
чему су подаци преузети из базе података о саобраћајним незгодама Агенције за
безбедност саобраћаја. У раду је приказана анализа саобраћајних незгода према
тежини последица у посматраном периоду, према полу, старости и категорији
возила учесника у саобраћајним незгодама.
Циљ рада је био приказати стање безбедности саобраћаја на територији града
Суботице, а такође и приказати упоредну анализу стања безбедности саобраћаја на
територији града Суботице у односу на Републику Србију. Овом анализом се може
лако указати на недостатке и пропусте у безбедности саобраћаја, и предложити сет
мера за отклањање недостатака.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ
АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О
ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СУБОТИЦИ

Слика 1. Ставови према безбедности
саобраћаја у Суботици и Србији

Слика 2. Испитивање личне
прихватљивости у погледу понашања
других возача у саобраћају у Суботици и
Србији

На основу приказаних резултата може се закључити да испитаници из Суботице
и испитаници на подручју Републике Србије имају повољне ставове према
безбедности саобраћаја, јер су све вредности веће од 3 (на скали од 0 до 5), међутим
нису сви ставови на жељеном нивоу. Најлошије су развијени ставови према
дистракцији и вожњи под утицајем умора (Слика 1). Издвајају се две групе са
високим нивоом личне прихватљивости, а то су лична прихватљивост вожње под
утицајем алкохола и ометања пажње током употребе мобилног телефона у току
вожње и услед умора возача (Слика 2).
Перецепција ризика у погледу коришћења појединих начина путовања је нешто
повољнија у Суботици (6,384) него у Републици Србији (6,142), а начини путовања
су дефинисани кроз 12 питања, а обухватају: пешачење, управљање бициклом,
мопедом, мотоциклом, возилом на хибридни или електрични погон, путничким
аутомобилом, мини комбијем, теретним возилом или учешће у својству путника у
аутомобилу, у јавном превозу или неким другим начином путовања.
Перцепција ризика саобраћајне принуде у Суботици (2,671) је приближна
националном нивоу (2,679), а анализирана је кроз питања која се односе на
перцепцију вероватноће контроле од стране полиције при вожњи под утицајем
алкохола, дроге, неупотребе сигурносног појаса, неупотребе заштитне кациге и
употребе мобилног телефона.
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На основу анализе ставова испитаника о висини казне за шест посматраних
прекршаја закључује се да испитаници у Суботици имају значајно лошије ставове о
висини казни за вожњу под утицајем алкохола и под утицајем дроге у односу на
просек за Републику Србију. У складу са овим резултатима потребно је предузети
мере за унапређење ставова учесника у саобраћају по питању вожње под утицајем
(Слика 3).

Слика 3. Ставови испитаника о висини
казни за одређене прекршаје

Слика 4. Однос према другим
категоријама учесника у саобраћају у
Суботици и Србији

Однос према другим категоријама учесника је испитан на основу ставова према
употреби заштитне кациге за мотоциклисте и личне прихватљивости у погледу
понашања мотоциклиста и пешака. Однос према другим категоријама учесника у
саобраћају је за све три посматране варијабле испод просека за Републику Србију
(Графикон 4). Већа је разлика са републичким просеком када је у питању лична
прихватљивост према понашању мотоциклиста, него према понашању пешака.
Анализом односа учесника у саобраћају према другим корисницима утврђено је
да су ставови најлошији према понашању мотоцикиста, односно да је потребно мере
усмерити ка унапређењу ставова по питању безбедности мотоциклиста у
саобраћају.
3.2.

ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Када је реч о индикаторима безбедности саобраћаја, анализом употребе
сигурносног појаса од стране возача као циљна група издвајају се возачи аутобуса
и тешких теретних возила са веома ниском стопом употребе сигурносног појаса
(мање од трећине возача користи сигурносни појас). Такође, и када је реч о употреби
сигурносног појаса код сувозача ових категорија возила резултати су изразито
ниски.
Имајући у виду положај Суботице, односно близину границе Републике Србије
и податак да је само 18% возача теретних возила, према истраживању из 2017.
године, користило сигурносни појас, као и да је изразито висока употреба мобилног
телефона (24%), потребно је предузети системске мере за унапређење безбедности
саобраћаја на посматраној територији. Пошто највећи број возача врши, заправо,
транзит кроз посматрану територију мере се морају решавати и на националном
нивоу. Потребно је деловати на свест поменуте категорије учесника у саобраћају,
јер иако су у „јачем“ возилу, морају користити системе заштите, како би се
заштитили у саобраћају. На основу резултата потребно је реализовати кампање за
унапређење употребе сигурносног појаса, едукације у оквиру транспортних
компанија, али и успоставити стабилан систем саобраћајног образовања и
васпитања.
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На основу анализе заштитних система у Суботици и упоредном анализом са
Републиком Србијом, закључује се да су у претходном периоду уложени напори за
унапређење безбедности деце до 3 године у саобраћају, у својству путника, али да
је у наредном периоду потребно предузети мере и за унапређење безбедности деце
4-12 година у саобраћају у својству путника. Свакако треба помоћи да се настави
позитиван тренд код деце до 3 године кроз поделу дечијих седишта на нивоу
локалне заједнице. Веома ниска употреба сигурносног појаса је на задњем седишту
у путничком аутомобилу, као последица недостатка знања (многи нису упознати да
је обавезна употреба сигурносног појаса на задњем седишту) и свести о значају
употребе система заштите у путничким аутомобилима. На основу приказаних
података закључује се да су потребне хитне мере у циљу подизања свести путника
о значају употребе сигурносног појаса на задњем седишту, али и подсећање да је
Законом о безбедности саобраћаја обавезна употреба сигурносног појаса на задњем
седишту. Неопходно је предузети мере за унапређење знања, ставова и понашања
путника на задњем седишту у путничким аутомобилима, јер је ниво употребе
сигурносног појаса веома низак, а његов раст је веома спор.
Велике осцилације индикатора који се односи на употребу заштитних кацига код
возача и сувозача мопеда, у насељу и ван насеља, указују на потребне мере за
унапређење знања, ставова и понашања ове категорије учесника у саобраћају. На
основу анализираних индикатора који се односе на употребу заштитних система
издвајају се следеће циљне групе на које хитно треба усмерити мере: деца као
путници у путничким аутомобилима; путници на задњем седишту; возачи и
сувозачи у теретним возилима и аутобусима и корисници мопеда
Имајући у виду да постоји разлика између постојећег и жељеног стања код
употребе дневних светала, која није велика, одговарајућим информативним мерама
се овај индикатор може довести до жељеног стања.
Употреба мобилног телефона је изразито висока код свих категорија возила и
има позитиван тренд. Имајући у виду да се налазимо у ери експанзије уређаја за
комуникацију и све већу потребу за употребом ових средстава код људи, а самим
тим и код возача потребно је системски уредити ову област. Имајући у виду старост
возног парка, потребно је пројектовати решења која ће се моћи једноставно, јефтино
и безбедно уграђивати у возила и омогућити безбедну комуникацију возача. На
основу анализираних индикатора који се односе на употребу мобилних телефона
као циљне групе на које хитно треба усмерити мере издвајају се возачи путничких
аутомобила, теретних возила и аутобуса.
Анализом понашања пешака утврђено је да су најлошије вредности индикатора
проценат пешака којима је употребом уређаја ометена пажња, при преласку
пешачког прелаза. У циљу унапређења стања безбедности пешака у саобраћају
потребно је унапредити ставове пешака по питању употребе уређаја којима је
ометана пажња при преласку пешачког прелаза.
Анализом индикатора који се односе на брзину у Суботици, може се закључити
да су највећи проблем возачи мотоцикла, јер имају високу просечну брзину на свим
посматраним категоријама саобраћајница, кроз цео посматрани период. Такође,
имају висок 85-ти перцентил брзине, који има опадајући тренд ван насеља и на
аутопуту, међутим благ растући тренд у насељу. Како би се унапредила безбедност
ове категорије учесника у саобраћају потребно је реализовати кампање о значају
употребе заштитних система, као и последицама прекорачења брзине и едукативне
семинаре.
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Поред мотоциклиста, као циљна група, на основу индикатора који се односе на
брзине издвајају се путнички аутомобили у насељу и на аутопуту, чији је проценат
прекорачења брзине повећан.
Табела 1. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у Суботици и Србији у
насељу, ван насеља и на аутопуту по годинама мерења
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У насељу, индикатори који се односе на брзину путничких аутомобила се
углавном не мењају годинама уназад (просечна брзина, 85-ти перцентил брзине, %
прекорачења брзине и просечна брзина возила која су прекорачила ограничење
брзине) и припадају класи „веома ниска вредност индикатора безбедности
саобраћаја“, на основу тога потребно је предузети системске мере како би се
унапредило стање безбедности саобраћаја ове категорије учесника.
На основу анализираних индикатора брзина као циљне групе се посебно
издвајају мотоциклисти и возачи путничких аутомобила, као небезбеднија група
учесника у саобраћају при чему они остварују веће брзине кретања.
3.3.

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ И ПОСЛЕДИЦЕ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА

Сагледавањем стања безбедности саобраћаја на основу саобраћајних незгода
могу се дефинисати кључни проблеми безбедности саобраћаја на територији
Суботице, а на основу њих и план активности за унапређење безбедности саобраћаја
у наредном периоду. На основу анализе саобраћајних незгода у Суботици, од 2001.
до 2016. године у анализираном шеснаестогодишњем периоду у Суботици се
догодило 13.313 саобраћајних незгода у којима је настрадало 5.845 лица, погинуло
је 218 лица и повређено 5.627, од којих је 1.398 лица задобило тешке телесне
повреде, а 4.229 лица лаке телесне повреде (Слика 5, Слика 6).

Слика 5. Кретање укупног броја саобраћајних незгода и броја саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, у периоду 2001-2016

Анализирајући кретање броја погинулих, тешко повређених и лако повређених
лица у саобраћајним незгодама, у периоду 2001–2016 закључује се да је само број
погинулих у опадању. Наиме, у Суботици је 5 пута мање лица погинуло 2016.
године него 2001. године. Међутим, анализирајући повређена лица, резултати су
другачији, нпр. лица која су задобила тешке телесне повреде, уочава се да је након
пар година смањења, 2016. године у односу на 2015. чак 32% више лица повређено.

Слика 6. Кретање броја погинулих, тешко повређених и лако повређених лица у
саобраћајним незгодама, у периоду 2001–2016
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Анализом страдања деце према својству учешћа у саобраћају закључује се да је
највећи број деце смртно страдао у саобраћајним незгодама у својству пешака
(50%), а повреде најчешће добијају у својству путника у возилу (42%). У Суботици
је од 2001. до 2016. године погинуло једно одељење младих возача (30) у
саобраћајним незгодама. Управо млади возачи представљају групу учесника у
саобраћају којој треба посветити посебну пажњу. Анализом страдања одраслих
лица у саобраћајним незгодама закључује се да најчешће страдају у саобраћајним
незгодама са путничким аутомобилима (55%), као и да није успостављен опадајући
тренд настрадалих, а најизраженије су осцилације код најтежих последица. У
Суботици су старији од 65 година веома угрожена категорија учесника у саобраћају
у својству бициклиста. Поред тога што су као бициклисти рањиви учесници,
односно телом директно изложени ударним силама, проблем им стварају лошије
здравствено стање, крхке кости и сл.
На основу расподеле последица саобраћајних незгода у Суботици према полу у
периоду од 2001. до 2016. године закључује се да је међу погинулима четвртина
жена, а међу повређенима мало више од трећине (38%), што указује да су мушкарци
знатно ризичнија категорија учесника у саобраћају од жена.
Упоредном анализом вредности за целу Србију и Суботицу закључује се да у
Суботици учешће бицикала и мопеда у саобраћајним незгодама двоструко веће у
односу на остале делове Србије.У оквиру анализе стања безбедности саобраћаја у
Суботици извршена је и просторна дистрибуција саобраћајних незгода (Слика 7).
Резултати исте су показали да је највећа концентрација саобраћаних незгода у
којима је главни утицајни фактор био „вожња под дејством алкохола“ у централном
градском језгру. Нагомилавање саобраћајних незгода са бициклистима нарочито је
изражено дуж следећих улица: Максима Горког од раскрсница са улицом Пап Павла
до раскрснице са Карађорђевим путем, Трг Лазара Нешића, Парк Рајха Ференца,
Сомборски пут и раскрсница са Прерадовићевом улицом, прилазима кружном току
у улици Шандора Петефија, Змај Јовином улицом, Алеја Маршала Тита, Сенћански
пут и другим улицама. Највећи број саобраћаних незгода са учешћем мотоциклиста
догодио се у централној зони у граду, док је значајна микролокација и Сегедински
пут који повезује Суботицу са Палићем (Слика 7).

Слика 7. Просторна дистрибуција места нагомилавања саобраћајних незгода у
којима су учествовали мотоциклисти на територији града Суботице и околних
насеља, 2015. – 2016. година
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4.

ЗАКЉУЧАК

Као генерални закључак рада потребно је рећи да постоји простора за
унапређивањем безбедности саобраћаја у Суботици, и то кроз унапређивање знања,
ставова и понашања свих учесник у саобраћају.
Узимајући претходно у обзир у Суботици је у наредном периоду потребно:
• Унапредити ставове учесника у саобраћају по питању подржавања
вожње под утицајем алкохола, са 17,5% на 7,5%;
• Унапредити ставове учесника у саобраћају по питању одобравања
вожње под утицајем дроге, са 7,8% на 4,5%;
• Унапредити ставове деце предшколског и основношколског у погледу
безбедног учешћа у саобраћају;
• Повећати проценат грађана о значају употребе заштитне кациге са 4,2
на 5.
Такође је потребно поред јачања ставова и унапређивања знања, радити и на
унапређивању понашања возача, кроз низ превентивних мера. Индикатори
безбедности саобраћаја на квалитетан начин приказују правце усмеравања мера за
унапређење понашања, а што је приказано у овом раду. Битно је напоменути да
индикатори безбедности саобраћају, а посебно употреба заштитних система су у
јакој корелативној вези са последицама саобраћајних незгода, а посебно са бројем
погинулих у саобраћају.
Суботица је показала заинтересованост за унапређење безбедности саобраћаја и
предузела прве кораке израдом Стратегије безбедности саобраћаја. Следећи корак
ка достизању жељеног стања је имплементација развијене стратегије.
Квалитетним сагледавањем стања безбедности саобраћаја, градска управа града
Суботице, може да препозна циљне групе на које може да усмери сет превентивних
мера, како би се подигао ниво безбедности саобраћаја у тој области. Са друге стране,
оваква анализа саобраћаја може да буде квалитетан основ за доношење стратешких
докумената у којима ће бити предвиђене мере за унапређење безбедности
саобраћаја.
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