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ПРЕДГОВОР
Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ је постала најзначајнији и најбоље посећен научни скуп у региону који третира проблематику
безбедности саобраћаја. Ово је постигнуто постепено, уз стално напредовање. Томе су
допринели чланови Програмског и Организационог одбора Конференције, научници
са наших високошколских установа, стручњаци из саобраћајне полиције, министарства надлежног за послове саобраћаја и других државних органа, стручњаци из иностранства – представници најважнијих међународних организација, који су имали запажене реферате на претходним скуповима и други. Међутим, важно је истаћи да су
сви стручњаци који су учествовали у досадашњим скуповима, својим рефератима и
активностима на скуповима, активностима између скупова, критикама и предлозима оставили неизбрисив траг и уградили себе у душу овог скупа, али и целокупног заштитног система безбедности саобраћаја. Зато свима дугујемо неизмерну захвалност.
Посебну захвалност дугујемо доајенима у безбедности саобраћаја: проф.
др Драгославу Драгачу, проф. др Милану Инићу и проф. др Слободану
Пантезијевићу који су, пре нас препознали значај безбедности саобраћаја и уткали идеју бриге о безбедности саобраћаја у генерације стручњака које су учили, па
и у нас који настављамо и покушавамо унапредити рад у безбедности саобраћаја.
Традиционално, на овом скупу су представљени најважнији међународни документи и најважнија научна сазнања која могу бити од користи локалним заједницама
у региону. Такође су представљене најважније студије и пројекти који су урађени у локалним заједницама у Србији. Новина је посебна секција „Студентски радови“, у којој
су представљени одабрани радови студената. Најбољи студентски радови су штампани, а остали студентски радови су објављени у електронској верзији Зборника радова.
Научно-образовне установе у Србији, а посебно Саобраћајни факултет у Београду,
Факултет техничких наука у Новом Саду у Криминалистичко-полицијска академија
у Земуну, у претходном периоду су организовале веома обиман и квалитетан трансфер најновијих знања и најбоље праксе у области безбедности саобраћаја. По томе
смо постали препознати не само у региону, већ и у Европи. Наши научници објавили
су значајан број научних радова у најважнијим међународним научним часописима и на најважнијим међународним скуповима. Тиме су се укључили у међународну
научну заједницу која стално унапређује научну област безбедност саобраћаја.
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ПРЕДСЕДНИК
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА		
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FOREWORD
International conference “Road safety in local communities” became the most significant and
most visited science conference in region, which delas with road safety issues. This is achieved
eventually, with continuous improvement. It is contributed by members of Conference program
and organizing committees, scientist from our colleges, experts from the traffic police, Ministry
competent for transport and traffic and other state authorities, foreign experts – representatives
of most important international organizations which had notable presentations on previous conferences and others. However, it is important to highlight that those experts who participated
on previous congresses, with their presentations and activities on those congresses, activities between congresses, with critics and suggestions, left an indelible mark and put them in soul of this
congress, but also in soul of whole road safety protection system. We are very grateful for that.
Special thanks we own to doyens in traffic safety: Prof. dr Radoslav Dragac, Prof. dr Milan Inic, and Prof. dr Slobodan Pantezijevic, which recognized, before us, the importance
of road safety and incorporated the idea about road safety in generations of experts which
they taught, and also in us which try to keep on, and try to improve work in road safety.
Traditionally, at this Conferene, the most important international documents and science
knowledge, which can be useful to local communities in region, are presented. Also, the most important studies and projects which are done in local communities in Serbia are presented. The innovation is, a separate section of “students papers” in which are selected students papers. Best student papers are printed, and other student papers are published in electronic form of Proceedings.
Science-educational institutions in Serbia, and especially Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade, Faculty of Technical Sciences in Novi Sad and Academy of Criminalistic
and Police Studies in Zemun, organized in previous period very extensive and quality transfer
of newest knowledge and best practices in road safety. We become recognizable because of that,
not only in region, but also in Europe. Our scientist published a significant number of papers in
international science journals and on most important science conferences. By that, they participated in international science community which constantly improves road safety as a science.
President of organizational board				

President of program board

Mr. Sc. Miladin Nesic, T.E., lecturer				

Prof. dr Krsto Lipovac, T.E.
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Global road safety crisis
Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, China, Cuba, Egypt, Estonia,
France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lithuania,
Luxembourg, Mexico, Monaco, Montenegro, Oman, Peru, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russian
Federation, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovenia, Sri Lanka, Switzerland, Tajikistan, Ukraine, United
Arab Emirates, United States of America, Uruguay and Uzbekistan: draft resolution

Improving global road safety
The General Assembly,
Recalling its resolutions 57/309 of 22 May 2003, 58/9 of 5 November 2003, 58/289 of 14 April 2004, 60/5 of 26
October 2005, 62/244 of 31 March 2008 and 64/255 of 2 March 2010 on improving global road safety,
Having considered the note by the Secretary-General transmitting the report on improving global road safety1
and the recommendations contained therein,
Recognizing the global public health and development burden resulting from road traffic crashes,
Noting that this major public health problem has a broad range of social and economic consequences which,
if unaddressed, may affect the sustainable development of countries and hinder progress towards the Millennium
Development Goals,
Recognizing the role of the first Global Ministerial Conference on Road Safety, held in Moscow on 19 and 20
November 2009, which culminated in a declaration2 inviting the General Assembly to declare a decade of action
for road safety,
Noting with satisfaction that targeted steps to reduce road traffic injuries undertaken by the United Nations
since 2003 have yielded positive results,
Commending the World Health Organization for its role in implementing the mandate conferred upon it by the
General Assembly to work in close cooperation with the United Nations regional commissions to coordinate road
safety issues within the United Nations system, as well as to provide support for the implementation of the Decade
of Action for Road Safety, and commending also the progress of the United Nations Road Safety Collaboration
as a consultative mechanism to coordinate the road safety activities implemented by its members and to provide
Governments and civil society with good-practice guidelines to support action to tackle the major road safety risk
factors and support their implementation,
Welcoming the joint efforts of the World Health Organization and the United Nations regional commissions to
work in cooperation with other partners to develop the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 201120203 under the mandate conferred by the General Assembly in resolution 64/255,
Recognizing the work of the United Nations regional commissions in increasing road safety activities and
advocating increased political commitment to road safety, in elaborating global road safety-related legal instruments,
including international conventions and agreements, technical standards, resolutions and recommendations, and
working towards setting regional and national road traffic casualty reduction targets,
Commending Member States that have acceded to the United Nations road safety international legal
instruments, and that have adopted comprehensive legislation on major risk factors including the nonuse of safety belts and child restraints, the non-use of helmets, driving under the influence of alcohol
and drugs, inappropriate and excessive speed, texting and inappropriate use of cell phones while driving,
1 A/66/389.
2 A/64/540, annex
3 Available from www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html.
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Шездесет шеста седница
Тачка дневног реда 12.
Глобална криза безбедности саобраћаја
Албанија, Алжир, Андора, Аргентина, Аустралија, Бахреин, Барбадос, Белорусија, Кина, Куба,
Египат, Естонија, Француска, Немачка, Грчка, Исланд, Ирска, Израел, Јамајка, Јапан, Јордан, Казахстан,
Кувајт, Литванија, Луксембург, Мексико, Монако, Црна Гора, Оман, Перу, Португалија, Република
Молдавија, Румунија, Руска Федерација, Саудијска Арабија, Србија, Сингапур, Словенија, Шри Ланка,
Швајцарска, Таџикистан, Украјина, Уједињени Арапски Емирати, Сједињене Америчке Државе,
Уругвај и Узбекистан: Нацрт резолуције

Унапређење глобалне безбедности саобраћаја на путевима
Генерална скупштина,
Позивајући се на своје резолуције 57/309 од 22. маја 2003, 58/9 од 5. новембра 2003, 58/289 од 14. априла
2004, 60/5 од 26. октобра 2005, 62/244 од 31. марта 2008. и 64/255 од 2. марта 2010. у вези побољшања
глобалне безбедности саобраћаја на путевима,
Размотривши напомену од стране генералног секретара која преноси извештај о побољшању глобалне
безбедности саобраћаја на путевима1 и препоруке садржане у њему,
Препознајући глобални терет на јавно здравље и развој услед незгода у саобраћају,
Констатујући да овај велики проблем јавног здравља има широк спектар друштвених и економских
последица које, ако се не узму у разматрање, могу утицати на одрживи развој земаља и ометати напредак
ка Миленијумским циљевима развоја,
Препознајући улогу прве глобалне Министарске конференцији о безбедности у саобраћају, одржане у
Москви 19. и 20. новембра 2009, која је кулминирала декларацијом2 која позива Генералну скупштину да
прогласи деценију акције за безбедност саобраћаја на путевима,
Констатујући са задовољством да су циљане мере за смањење повреда у саобраћају предузете од стране
Уједињених нација од 2003. дале позитивне резултате,
Похваљује Светску здравствену организацију за њену улогу у спровођењу мандата пренетог на њу од
стране Генералне скупштине да ради у тесној сарадњи са регионалним комисијама Уједињених нација на
координацији питања безбедности саобраћаја на путевима у оквиру система Уједињених нација, и такође
похваљује напредак Савета за безбедност саобраћаја на путевима Уједињених нација као консултативног
механизма чији чланови дају владама и цивилним друштвима смернице добре праксе за подршку акција
за решавање главних фактора ризика у погледу безбедности саобраћаја на путевима и подршку њиховог
спровођења,
Поздрављајући заједничке напоре Светске здравствене организације и регионалних комисија
Уједињених нација да раде у сарадњи са другим партнерима на развијању Глобалног плана за Деценију
акције за безбедност саобраћаја на путевима 2011-20203 под мандатом повереним од стране Генералне
скупштине у резолуцији 64/255,
Препознајући рад регионалних комисија Уједињених нација у повећању активности безбедности
саобраћаја на путевима и залагање за повећану политичку посвећеност безбедности саобраћаја на
путевима, у разради глобалних правних инструмената у вези са безбедношћу саобраћаја, укључујући
међународне конвенције и споразуме, техничке стандарде, резолуције и препоруке, као и раду на
постављању регионалних и националних циљева смањења броја жртава у саобраћају,
Похваливши државе чланице које су приступиле међународним правним инструментима Уједињених
нација у погледу безбедности саобраћаја на путевима, и усвојиле свеобухватне законе о најважнијим
1 A/66/389.
2 A/64/540, annex.
3 Доступно на www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html
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Recognizing Member States and civil society in their continued commitment toroad safety by observing the
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims,
Commending the road safety advocacy campaigns and poster-signing events of the Economic Commission
for Europe, including the global road safety communication campaign of the Commission and the International
Basketball Federation (FIBA) and FIBA Europe, during the 2009 EuroBasket Championship in Poland, the 2010
World Basketball Championship in Turkey and the 2011 EuroBasket in Lithuania; the Economic Commission for
Europe, the World Organization for the Scout Movement, the Hellenic Road Safety Institute «Panos Mylonas», the
Scouting Ireland and Greece global road safety campaign at the World Scout Jamboree in Kristianstad, Sweden, in
2011; the unveiling of a memorial sculpture dedicated to the Decade of Action for Road Safety at the Park «Christos
Polentas» in Chania, Crete, on 20 November 2011, the World Day of Remembrance of Victims of Road Accidents,
initiated by the Association for Support and Solidarity to Families of Victims of Road Traffic Accidents of Crete; and
the road safety poster «We drive by the rules», signed by ambassadors and heads of national delegations attending
the 64th session of the Economic Commission for Europe,
Commending also the road safety initiatives of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,
including the road safety poster «We drive by Available from www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/
index.html. the rules», signed by the ambassadors and heads of national delegations attending the 67th session of
the Commission; the launch of the Asia Pacific Road Safety Network, a web-based regional network of stakeholders
designed to facilitate the timely and continuous exchange of road safety best practices and other useful information,
on 20 November 2011, the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims; the organization of national
workshops on road safety in Azerbaijan, Bangladesh, the Lao People’s Democratic Republic, Mongolia, the
Philippines, Tajikistan and Uzbekistan in 2010 and 2011 in collaboration with host Ministries; and the convening of
a regional expert group meeting on road safety in 2010 and 2011, which included the development of the regional
road safety goals, targets and indicators, with an overall objective of a 50 per cent reduction in fatalities and serious
injuries on the roads of Asia and the Pacific, in line with the Decade of Action for Road Safety,
Commending further the efforts of the Economic Commission for Africa in strengthening the road safety
initiative in Africa, including the adoption, during the second African Road Safety Conference, held in Addis
Ababa from 9 to 11 November 2011, of the African Plan of Action for the Decade of Action for Road Safety as a
guiding document that addressed the continent’s specificities and targeted a reduction in road traffic crashes by 50
per cent by 2020. The Plan was later endorsed by the Conference of African Ministers of Transport at its second
session, held in Luanda from 21 to 25 November 2011,
Commending the efforts of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean to include the
issue of road safety under comprehensive, regionally coordinated transport policies, such as the efforts to establish
the Meso-American Road Safety Plan and the inclusion in the final declaration of the XIII Summit of the Tuxtla
Dialogue and Consensus Mechanism of road safety as a priority area, the Declaration of the X Ibero-American
Meeting of Officials Responsible for Traffic and Road Safety, and other efforts to improve road safety in the Latin
American and Caribbean region through studies and dissemination of best practices among national Governments,
the private sector and multilateral regional institutions,
Commending also the efforts of the Economic and Social Commission for Western Asia leading to initiatives
including the Commission’s launch of the United Nations Decade of Action for Road Safety in Beirut on 17 May
2011, the road safety poster «We drive by the rules», translated into Arabic and signed by the heads of delegations
attending the launch of the Decade, and the twelfth session of the Commission’s Committee on Transport, from 17
to 19 May 2011, which called upon member countries to work and coordinate with the secretariat of the Economic
and Social Commission for Western Asia in their efforts to implement the Decade of Action for Road Safety, and to
draw up a timetable for the implementation of the Moscow Declaration of 20 November 2009,
Acknowledging a number of other important international efforts on road safety, including the Ioannina
Declaration adopted at the Economic Commission for Europe-Black Sea Economic Cooperation Organization
Conference on Improving Road Safety in the Black Sea Economic Cooperation Region, held in Ioannina, Greece,
on 18 and 19 November 2010 and the holding of international conferences such as the World Road Congress,
the annual summit of the International Transport Forum, and the Michelin Challenge Bibendum on sustainable
mobility, as well asholding of the second Global Meeting of Non-governmental Organizations
Advocating for Road Safety and Road Victims in Washington, D.C., on 14 and 15 March 2011, and taking note
of the important contributions of the Commission for Global Road Safety,
Acknowledging also the launch of the Multilateral Development Banks’ Road Safety Initiative on 19 April
2011, coordinated by the World Bank, and their collective effort to scale up road safety management capacity
and infrastructure safety and improve safety performance measures, through the development of systematic and
comprehensive road safety projects and the mobilization of resources for road safety in some low- and middleincome countries,
Expressing its concern at the continued increase in road traffic fatalities and injuries worldwide, in
particular in low- and middle-income countries, bearing in mind that the fatality rate within the road system
is considerably higher than the fatality rate within other transport systems, even in high-income countries,
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VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013
факторима ризика, укључујући некоришћење сигурносних појасева и дечјих седишта, не-коришћење
кацига, вожњу под утицајем алкохола и дрога, неприкладну и претерану брзину, унос текста и неприкладно
коришћење мобилних телефона у току вожње,
Препознајући државе чланице и цивилна друштва у њиховој сталној посвећености безбедности
саобраћаја на путевима посматрањем Светског Дана сећања на жртве у друмском саобраћају,
Похваљујући кампање јавног заговарања у погледу безбедности саобраћаја на путевима и догађаје
потписивања постера Економске комисије за Европу, укључујући глобалну комуникациону кампању
за безбедност саобраћаја Комисије и Међународне кошаркашке федерације (ФИБА) и ФИБА Европе, у
току европског првенства у кошарци у 2009. у Пољској, Светског првенства у кошарци у 2010. у Турској и
европског првенства у кошарци у 2011. у Литванији; Економске комисије за Европу, Светске организације
за извиђачке покрете, Хеленски Институт за безбедност саобраћаја „Панос Милонас“, Scouting Ирску и
Грчку глобалну кампању безбедности саобраћаја на путевима на Светском скаутском првенству у Jamboree
у Kristianstad, Шведска, у 2011; откривање спомен скулптура посвећених Деценији акције за безбедност
саобраћаја на путевима у парку „Christos Polentas“ у Хањи на Криту, 20. новембра 2011, Светски дан сећања
на жртве саобраћајних незгода, инициран од стране Удружења за подршку и солидарност са породицама
жртава саобраћајних незгода на Криту; плакат безбедности саобраћаја на путевима „Возимо по правилима“,
потписан од стране амбасадора и шефова националних делегација који су присуствовали 64. седници
Економске комисије за Европу,
Похваљујући такође иницијативе у безбедности саобраћаја на путевима Економска и социјалне комисија
за Азију и Пацифик, укључујући постере безбедности саобраћаја на путевима „Ми возимо по правилима“,
потписане од стране амбасадора и шефова националних делегација који су присуствовали 67. седници
Комисије; лансирање азијско-пацифичке мреже за безбедност на путевима, веб-базиране регионалне
мрежа страна од интереса пројектоване да олакша благовремену и континуирану размену најбољих
пракси и других корисних информација у погледу безбедности саобраћаја на путевима, 20. новембра 2011,
Светски дан сећања на жртве у друмском саобраћају; организовање националних радионица о безбедности
саобраћаја на путевима у Азербејџану, Бангладешу, Народној Демократској Републици Лаосу, Монголији,
Филипинима, Таџикистану и Узбекистану у 2010. и 2011. у сарадњи са домаћим министарствима и
сазивање регионалног састанка експертске групе о безбедности саобраћаја на путевима у 2010. и 2011,
који је обухватао развој регионалних циљева безбедности саобраћаја на путевима, задатке и показатеља,
са крајњим циљем смањење од 50 одсто у броју смртних случајева и тешких повреда на путевима Азије и
Пацифика, у складу са Деценијом акције за безбедност саобраћаја на путевима,
Похваливши додатно напоре Економске комисије за Африку у јачању иницијатива безбедности у
саобраћају у Африци, укључујући усвајање, током друге афричке конференције о безбедности на путевима,
која је одржана у Адис Абеби од 9. до 11. новембра 2011, афричког плана акције за Деценију акције за
безбедност саобраћаја на путевима, као водећег документа који се бавио специфичностима на континенту
и циљаним смањењем саобраћајних незгода за 50 одсто до 2020.План је касније усвојен на Конференцији
афричких министара транспорта на другој седници, одржаној у Луанди, од 21. до 25. новембра 2011,
Похваливши напоре Економске комисије за Латинску Америку и Карибе да укључе питање безбедности
у саобраћају у свеобухватну, регионално координирану саобраћајну политику, као што су настојања да се
успостави Мезо-амерички план безбедности саобраћаја на путевима и укључивање у завршну декларацију
XIII самита Tuxtla дијалога и консензус механизам за безбедност саобраћаја на путевима, као приоритетну
област, Декларација X Иберо-америчког састанка функционера одговорних за саобраћај и безбедност
саобраћаја на путевима, као и други напори да се побољша безбедност на путевима у региону Латинске
Америке и Кариба кроз студије и ширење најбољих пракси међу националним владама, приватним
сектором и мултилатералним регионалним институцијама,
Похваљујући такође напоре Економске и социјалне комисије за Западну Азију које су водиле
иницијативама, укључујући лансирање Деценије акције за безбедност саобраћаја на путевима Комисије
Уједињених нација у Бејруту 17. маја 2011, постер безбедности саобраћаја „Возимо по правилима“,
преведен на арапски и потписан од стране шефова делегација који су присуствовали лансирању деценије,
и дванаести сазив одбора Комисије за саобраћај, од 17. до 19. маја 2011, која је позвао земље чланице да раде
и координирају свој рад са секретаријатом Економске и социјалне комисије за Западну Азију у њиховим
напорима да спроведу Деценију акције за безбедност саобраћаја на путевима, као и да сачини распоред за
спровођење Московске декларације од 20. новембра 2009,
Потврђујући низ других важних међународних напора у погледу безбедности саобраћаја, укључујући
Ioannina Декларацију усвојену на конференцији Економске комисије за Европу - Организације за Црноморску
економску сарадњу, за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у регији црноморске економске
сарадње, одржаној у Јанини, у Грчкој, 18. и 19. новембра 2010. и одржавање међународних конференција, као
што су Светски конгрес за путеве, годишњи самит Међународног транспортног форума и Michelin Challenge
Bibendum о одрживој мобилности, као и одржавање другог Глобалног састанка невладиних организација
које се залажу за безбедност саобраћаја на путевима и жртве на путевима, у Вашингтону, 14. и 15. марта
2011, и узимајући у обзир важне доприносе Комисије за глобалну безбедност саобраћаја на путевима,
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Recognizing the efforts made by some low- and middle-income countries to implement best practices, to set
ambitious targets and to monitor road traffic fatalities,
Taking into account the importance of strengthening capacity and continuing international cooperation to
further support efforts to improve road safety, particularly in low- and middle-income countries, and providing,
as appropriate, financial and technical support and knowledge to meet the goal of the Decade of Action for Road
Safety,
Recognizing that a solution to the global road safety crisis can be achieved only through multisectoral
collaboration and partnerships among all concerned in both the public and the private sectors, with the involvement
of civil society,
Commending Member States that have participated in the World Health Organization Global status report on
road safety 2010 survey, as requested by the General Assembly in resolution 62/244,
-Welcomes official national and local launches of the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 in over 100
countries around the world, regional launches for the Decade as well as other global events;
-Commends Member States that have developed national plans that are in line with the Global Plan for the
Decade of Action for Road Safety, and encourages Member States that have not yet developed these plans
to do so paying special attention to the needs of all road users, in particular pedestrians, cyclists and other
vulnerable road users as well as issues related to sustainable mobility;
-Invites Member States that have not yet done so to nominate, as appropriate, national focal points for the
Decade of Action for Road Safety;
-Calls upon Member States to implement road safety activities in each of the five pillars of the Global Plan
for the Decade of Action for Road Safety, namely, road safety management, safer roads and mobility, safer
vehicles, safer road users and post-crash response;
-Encourages Member States that have not yet done so to adopt and implement comprehensive national road
safety legislation and regulations on the major risk factors, and improve implementation through social
marketing campaigns and consistent and sustained enforcement activities;
--Also encourages Member States to improve and strengthen road safety data collection and management
systems through the standardization of definitions and reporting practices and investments into multisectoral
road traffic crash surveillance and analysis;
-Further encourages the implementation of new car assessment programmes in all regions of the world in
order to foster availability of consumer information about the safety performance of motor vehicles;
-Invites Member States to improve, where appropriate, their road management systems and introduce road
safety audits both for new construction projects as well as road safety assessment programmes of the existing
networks;
-Encourages Member States that have not yet done so to consider becoming contracting parties to and to
implement the United Nations road safety-related legal instruments, as well as to consider signing and
ratifying the Convention on the Rights of Persons with Disabilities41 and further encourages States Parties to
the United Nations Conventions on Road Traffic of 194952 and 196863 and the Convention on Road Signs and
Signals of 1968,74 and to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities to continue to implement
the provisions thereof;
-Also encourages Member States to improve and strengthen pre-hospital, trauma and rehabilitation care,
through the adoption of a national Emergency Medical System (EMS) telephone number, capacity-building
and the provision of adequate and appropriate equipment;
-Invites Governments to take a leading role in implementing the activities of the Decade, while fostering a
multisectoral collaboration of efforts that includes academia, the private sector, professional associations,
non-governmental organizations and civil society, including national Red Cross and Red Crescent Societies,
victims’ organizations and youth organizations, and the media;
-Reaffirms the importance of addressing global road safety issues through international cooperation and
strengthening collaboration between Member States and civil society to build capacity and raise awareness
in the field of road safety and to continue raising awareness through the World Day of Remembrance for
Road Traffic Victims;
-Requests the World Health Organization and the United Nations regional commissions, in cooperation with
other partners in the United Nations Road Safety Collaboration and other stakeholders, to continue the
activities aimed at supporting the implementation of the objectives of the Decade;
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VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013
Признајући такође лансирање Иницијативе за безбедност саобраћаја на путевима мултилатералних
развојних банака од 19. априла 2011, координиране од стране Светске банке, као и њиховог колективног
напора да се скалирају капацитети управљања безбедношћу саобраћаја на путевима и побољшају мере
безбедносних перформанси, кроз развој систематских и свеобухватних пројеката безбедности саобраћаја
на путевима и мобилизацију средстава за безбедност саобраћаја на путевима у неким земљама са ниским
и средњим дохотком,
Изражавајући своју забринутост због континуираног пораста смртних случајева и повреда у саобраћају
у свету, посебно у земљама са ниским и средњим дохотком, имајући у виду да је смртност у друмском
систему знатно већа од смртности у оквиру других транспортних система, чак и у високо развијеним
земљама,
Препознајући напоре неким земаља са ниским и средњим дохотком да спроведу најбоље праксе, како би
се поставили амбициозни циљеви и пратио број смртних случајева у друмском саобраћају,
Узимајући у обзир значај јачања капацитета и наставак међународне сарадње ка даљим напорима
да се побољша подршка безбедности саобраћаја на путевима, посебно у земљама са ниским и средњим
дохотком, као и пружање, по потреби, финансијске и техничке подршке и знања да се задовоље циљеви
Деценије акције за безбедност саобраћаја на путевима,
Признајући да решење глобалне кризе безбедности на путевима може се постићи само кроз
мултисекторску сарадњу и партнерства између свих заинтересованих и у јавном и у приватном сектору, уз
учешће цивилног друштва,
Похваливши државе чланице које су учествовале у Глобалном статусном извештају Светске здравствене
организације о истраживању безбедности саобраћаја у 2010, на захтев Генералне скупштине у резолуцији
62/244,
-Поздравља званична национална и локална покретања Деценија акције за безбедност саобраћаја на
путевима 2011-2020 у преко 100 земаља широм света, регионална покретања за Деценију, као и друге
глобалне манифестације;
-Похваљује државе чланице које су развиле националне планове који су у складу са Глобалним
планом за Деценију акције за безбедност саобраћаја на путевима, и подстиче државе чланице које
још увек нису развиле ове планове да то ураде обраћајући посебну пажњу на потребе свих учесника
у саобраћају, посебно пешака, бициклиста и других рањивих учесника у саобраћају, као и на питања
која се односе на одрживу мобилност;
-Позива државе чланице које то још нису учиниле да номинују, према потреби, националне фокусне
тачке за Деценију акције за безбедност саобраћаја на путевима,
-Позива државе чланице да спроводе активности безбедности саобраћаја на путевима у сваком
од пет стубова Глобалног плана за Деценију акције за безбедност саобраћаја на путевима, тј. на
пољу управљања безбедношћу саобраћаја, безбеднијих путева и мобилности, безбеднијих возила,
безбеднијих учесника у саобраћају и одговора после незгоде;
-Подстиче државе чланице које то још нису учиниле да усвоје и спроведу свеобухватно национално
законодавство у погледу безбедности саобраћаја на путевима и прописе у вези главних фактора
ризика, и побољшају спровођење кроз социјалне маркетиншке кампање и конзистентне и одрживе
активности принуде;
-Такође, охрабрује државе чланице да унапреде и ојачају системе прикупљања података о безбедности
саобраћаја и система управљања кроз стандардизацију дефиниција и праксе извештавања и улагање
у мулти секторски надзор и анализу незгода у друмском саобраћају;
-Даље подстиче имплементацију програма оцењивања нових аутомобила у свим регионима света
у циљу подстицања доступности потрошачких информација о безбедносним перформансама
моторних возила,
-Позива државе чланице да побољшају, где је потребно, своје системе управљања путевима и уведу
ревизије безбедности саобраћаја на путевима како за нове грађевинске пројекте, тако и програме
оцењивања безбедности саобраћаја постојећих мрежа,
-Подстиче државе чланице које то још нису учиниле да размотре да постану уговорне стране и да
спроведу правне инструменте Уједињених нација на пољу безбедности саобраћаја, као и да размотре
потписивање и ратификацију Конвенције о правима особа са инвалидитетом41 и даље подстиче
државе потписнице Конвенција о друмском саобраћају Уједињених нација из 1949.52 и 1968.63 и
Конвенције о саобраћајним знацима и сигнализацији из 1968,74 и Конвенције о правима особа са
инвалидитетом, да наставе да спроводе њихове одредбе;
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-activities during the second United Nations Global Road Safety Week, within their resources and with
voluntary financial assistance from stakeholders, in collaboration with other members of the United Nations
Road Safety Collaboration, to raise global, regional, national and local awareness about road safety issues,
with particular attention to vulnerable road users;
-Encourages Member States, civil society and the private sector to participate in the second United Nations
Global Road Safety Week by hosting national and local events;
-Invites Member States, international organizations, development banks and funding agencies, foundations,
professional associations and private sector companies to consider providing adequate and additional
funding to activities relating to the Decade;
-Also invites all interested relevant stakeholders to explore new and innovative funding modalities to support
and collaborate in national efforts to implement the Plan of Action for Road Safety, particularly in low- and
middle-income countries;
-Takes note in this context the important role of the Global Road Safety Facility, the Road Safety Fund
established by the World Health Organization and the FIA Foundation for the Automobile and Society, the
Bloomberg Philanthropies and other private and public funding mechanisms to support the implementation
of the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety;
-Invites Member States and the international community to take into consideration road safety in the
future planning of the relevant important international agendas, such as the efforts to achieve sustainable
development;
-Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled «Global road safety
crisis» and requests the Secretary-General to report to the General Assembly at that session on the progress
made in improving global road safety.
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VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013
-Такође, охрабрује државе чланице да унапреде и ојачају пре-болничку, траума и рехабилитациону
негу, кроз усвајање националног телефонског броја система хитне медицинске помоћи (EMS),
изградњу капацитета и обезбеђивање адекватне и одговарајуће опреме;
-Позива владе да преузму водећу улогу у спровођењу активности Деценије, истовремено неговајући
мулти секторску сарадњу у питањима који обухватају академску јавност, приватни сектор,
професионална удружења, невладине организације и цивилно друштво, укључујући и националне
организације Црвеног крста и Црвеног полумесеца, организације жртава и омладинске организације,
као и медије;
-Потврђује важност решавања глобалних проблема безбедности саобраћаја на путевима кроз
међународну сарадњу и јачање сарадње између држава чланица и цивилног друштва на изградњи
капацитета и подизање свести у области безбедности друмског саобраћаја и кроз наставак подизања
свести на основу Светског дана сећања на жртве у друмском саобраћају;
-Захтева од Светске здравствене организација и регионалних комисија Уједињених нација, у
сарадњи са другим партнерима из Партнерства за безбедност саобраћаја Уједињених нација и
другим актерима, да наставе активности које имају за циљ да подрже спровођење циљева Деценије;
-Такође, тражи од Светске здравствене организације и регионалних комисија Уједињених нација да
организују активности током друге Глобалне недеље безбедности саобраћаја на путевима Уједињених
нација, у оквиру својих ресурса и уз добровољну финансијску помоћ заинтересованих страна,
у сарадњи са другим члановима Партнерства за безбедност саобраћаја на путевима Уједињених
нација, да подигну глобалну, регионалну, националну и локалну свест о питањима безбедности
саобраћаја на путевима, са посебном пажњом на угрожене учеснике у саобраћају;
-Подстиче државе чланице, цивилно друштво и приватни сектор да учествују у другој Глобалној
недељи безбедности саобраћаја на путевима Уједињених нација тако што ће угостити националне и
локалне догађаје;
-Позива државе чланице, међународне организације, развојне банке и финансијске агенције,
фондације, професионална удружења и компаније из приватног сектора да размотре обезбеђивање
адекватних и додатних средстава за активности у вези са Деценијом,
-Такође, позива све заинтересоване релевантне актере да истраже нове и иновативне модалитете
финансирања за подршку и сарадњу у националним напорима за спровођење плана акције
безбедности саобраћаја на путевима, посебно у земљама са ниским и средњим дохотком,
-Узима у обзир, у овом контексту важну улогу Глобалног програма за безбедност саобраћаја на
путевима, Фонда за безбедност саобраћаја основаног од стране Светске здравствене организације
и FIA Фондације за аутомобилизам и друштво, Bloomberg Philanthropies и других приватних и
јавних механизама финансирања за подршку имплементације Глобалног плана за Деценију акције
за безбедност саобраћаја на путевима;
-Позива државе чланице и међународну заједницу да узму у обзир безбедност саобраћаја на путевима
у будућем планирању релевантних важних међународних програма, као што су напори да се
постигне одрживи развој;
-Одлучује да укључи у привремени дневни ред своје шездесет осме седнице ставку под називом
„Глобална криза безбедности саобраћаја на путевима“ и тражи од генералног секретара да поднесе
извештај Генералној скупштини на тој седници о напретку у побољшању глобалне безбедности
саобраћаја на путевима.
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УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО ДЕО ДЕКАДЕ
АКЦИЈА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – ПРЕДУСЛОВИ, ИНСТРУМЕНТИ
И ПРИМЕРИ ИЗ ЕВРОПЕ
ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT AS PART OF THE DECADE
OF ACTION FOR ROAD SAFETY - PRECONDITIONS, INSTRUMENTS
AND EXAMPLES FROM EUROPE
Juergen Gerlach1
Резиме: Управљање путном инфраструктуром фокусира се на четири процедуре: Процена утицаја
на безбедност саобраћаја, Ревизија безбедности саобраћаја, Управљање безбедношћу на мрежи путева
и Провера пута. Процена утицаја на безбедност саобраћаја је стратешка компаративна анализа утицаја
новог пута или значајно модификоване мреже путева на безбедносне перформансе путне мреже у
иницијалној фази планирања, пре него што је инфраструктурни пројекат одобрен. Ревизија безбедности
пута је независна, детаљна, систематична и техничка провера карактеристика дизајна инфраструктурног
пројекта који поркива све фазе од планирања до пуштања у рад, којим се откривају, на детаљан начин,
небезбедне особине инфраструктурног пројекта. Сврха Управљања безбедношћу на мрежи путева је
да циља инвестиције на одсеке пута са највећом концентрацијом саобраћајних незгода и/или највећим
потенцијалом за смањење. Провере безбедности пута су обичне периодичне верификације карактеристика
и дефеката који захтевају радове одржавања из разлога безбедности или превентиве. Овај рад описује
залеђину ових инструмената и пружа примере и искуства из Европе, са фокусом на Немачку.
Кључне речи: Кључне речи на српском до 5 речи
Abstract: The infrastructure safety management focuses on the four procedures of a Road safety impact
assessment, Road safety audits, Network safety management and Safety inspections. The Road safety impact
assessment is a strategic comparative analysis of the impact of a new road or a substantial modification to the existing
network on the safety performance of the road network, at the initial planning stage before the infrastructure
project is approved. The Road safety audit is an independent detailed systematic and technical safety check relating
to the design characteristics of a road infrastructure project and covering all stages from planning to early operation
as to identify, in a detailed way, unsafe features of a road infrastructure project. The purpose of a Network safety
management is to target investments to the road sections with the highest accident concentration and/or the
highest accident reduction potential. Furthermore Road safety inspections are an ordinary periodical verification
of the characteristics and defects that require maintenance work for reasons of safety as a preventive tool. This
article describes the background of these instruments and gives examples and experiences of the implementation
and application and of typical road deficiencies in Europe with the focus on Germany.
Keywords: Road safety impact assessment, Road safety audits, Network safety management, Safety inspections

1. INTRODUCTION
Road infrastructure is an important contributing factor in many severe accidents and managing its safety
offers a wide scope for improvement. In that respect, the European Parliament published the Directive 2008/96/
EC [1], which introduces a comprehensive system of road infrastructure safety management. Latest in the year
2010 the European member states implemented the system approach in their law and operate more or less with the
specifications of the Directive. In other countries like the United States similar instruments still exist.
1 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Juergen Gerlach, University of Wuppertal, Germany, Institute for Road Traffic Planning and Engineering,
Pauluskirchstrasse 7, D-42285 Wuppertal, Tel. +49-202/439-4087 oder 4088, Fax +49-202/439-4388, http://www.svpt.de, jgerlach@uniwuppertal.de
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All over the world this new development is recognized and the whole system or parts of it influence the decisions
for improving the road infrastructure with the aim of increasing road safety for all road users. However, the
Directive is related to the trans-European road network only, Member States may and do also apply the provisions
to the whole national, regional and local road infrastructure. Keeping in mind that severe accidents happen on
interurban and rural roads and the most risks can be seen in urban roads, the development should be used by
planning and maintaining the whole network.
The infrastructure safety management focuses on the following four procedures:
-- Road safety impact assessment
-- Road safety audit
-- Network safety management (Ranking of high accident concentration sections and network safety ranking)
-- Safety inspections

Figure 1: The four instruments of the Road infrastructure safety management

This article describes the background of these instruments and gives examples and experiences from the
implementation and application in Europe and in developing countries or countries in transition, especially in
Germany and Egypt.

2. ROAD SAFETY IMPACT ASSESSMENT
The Road safety impact assessment is a strategic comparative analysis of the impact of a new road or a substantial
modification to the existing network on the safety performance of the road network, at the initial planning stage before
the infrastructure project is approved. The instrument and the methods of a pro-active safety impact assessment are
not established so far. The purpose is to demonstrate, on a strategic level, the implications on road safety of different
planning alternatives of an infrastructure. The development of a methodology which allows a reliable forecast of
accident rates for different solutions is not easy but more and more important especially in low and middle income
countries, where the policies for land use and urban development are often leading to extremely unsafe road conditions
with many victims especially of vulnerable road users. Their needs are regularly neglected by the transport and city
planners.
For that reason Road Safety impact assessment has become a special focus of the Global Plan for the Decade
of Action for Road Safety 2011-2020 [2] developed in order of the UN-General Assembly in several UN-Road
Safety Collaboration meetings under the roof of the WHO. In the pillar 2 for safer roads and mobility, activity 2,
the objective of “Promoting the needs of all road users as part of sustainable urban planning, transport demand
management and land-use management by including safety impact assessment as part of all planning and
development decisions” can be found..
The impact assessment is intended to be applied at the planning stage, often proceeding to a definite design for
the scheme. A parallel to these two procedures can be seen in the Strategic Environmental Assessments (SEA) and
Environmental Impact Assessments (EIA), which provide an estimate of the impact of possible schemes.
Scenario methods could be used to carry out a safety impact assessment. The elements of the assessment could be:
-- Problem Definition,
-- Description of the current situation and the „do nothing“ scenario,
-- Formulation of road safety objectives,
-- Analysis of impacts of the proposed alternatives,
-- Comparison of the alternatives (including cost-benefit analysis) and
-- Description of the best solution.
The starting point is the existing road network, the current pattern of traffic on that network, and the level of
reported road accidents there. This information relates to a road network which is made up of roads of a number of
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types that have different road safety characteristics. Each road consists of junctions and stretches of road between
the junctions, with associated traffic volumes, and numbers of accidents and casualties. Alternative scenarios to this
current situation are the possible changes being studied in respect of the physical infrastructure and the associated
traffic volumes in the road network in the future. If, for example, a new road is to be added to the existing network,
the traffic and transport models can be used to estimate what this will mean for the traffic volumes throughout the
network in the future.
The central step is to interpret these changes in terms of the impacts they will have on the numbers of accidents
and casualties. To accomplish this, what are needed are quantitative indicators of risk (such as casualty rates per
million vehicle-km) for each type of road, supplemented if possible by corresponding indicators for each type of
junction. One way of obtaining such indicators is to estimate them at a national level and adjust them if necessary
using data for the area in question. In addition, the design details like the cross section, the alignment, the road
side features and all other elements which influence the performance of safety should be evaluated and taken into
consideration. These kinds of information enable safety impacts to be estimated. In addition a Cost-Benefit Analysis
could be used as a monetary valuation of safety (and other) impacts which are related to the costs of the measures.
At least the Impact Assessment should lead to an optimization where plans with road functions, road schemes
or measures are changed in order to reach the optimal safety effect or the best cost/benefit ratio.
So far only a few road safety impact assessment tools and models have been developed and are still subject of
study. These tools are not yet common. A comparison of different models and tools regarding applicability, quality
and availability of data regarding possible indicators should be worked out in the future in order to support a better
understanding of underlying traffic and transport patterns which influence road safety.

Examples: Standard Cross Sections SCS 43,5 and SCS 26

Figure 2: Basic Accident Cost Rates for Cross Sections of Motorways in Germany [3]

The Network safety management should be carried out by an Accident Committee with permanent members
of the police to evaluate the accidents, the traffic authority to find measures in signing and regulations and the
planning authority to realise reconstructions and infrastructure orientated measures.

Figure 3: Examples for surcharges to Basic accident cost rates [3]
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Figure 4: Estimated Accident Cost Rates and LOS Safety
for different alternatives of road sections and junctions [4]

In Germany a new guideline for the Road infrastructure safety management, which will be published in 2012,
gives a new method to calculate the estimated impact of new or reconstructed roads and junctions. The main
idea is to define basic accident cost rates (BACR) for many different types of roads and intersections which are
derived from the detailed assessment of existing accident cost rates. The BACR includes only that share of all
accidents which couldn´t be avoided by a very good design an regulations conforming to standards. An example
for different BACR corresponding to Standard cross sections of motorways can be seen in Figure 2. In the case of
different possible deviations from standards like not conforming cross falls to the regular value or not sufficient
sight distances surcharges have to be added to the BACR. Figure 3 shows examples of surcharges in the case of
deviations from standards. At the end it is possible to estimate the accident cost rates for different alternatives and
to define the level of safety (see Figure 4) which can be compared to the level of service.

3. ROAD SAFETY AUDITS
The Road safety audit (RSA) is an independent detailed systematic and technical safety check relating to the
design characteristics of a road infrastructure project and covering all stages from planning to early operation as to
identify, in a detailed way, unsafe features of a road infrastructure project. The RSA is still used in some countries
for several years and PIARC published a well-known RSA guideline [6].
Audits are carried out by independent Auditors from private ﬁrms or road administrations or an Audit Centre,
not involved in the project design team. Auditors have to be trained and fully qualiﬁed. The outcome of a RSA is a
Report, which identifies any road safety deficiency and if appropriate, makes recommendations aimed at removing
or reducing the deficiencies. The RSA process is divided into distinct stages, which are similar in most countries
where it is undertaken. This allows the client to take corrective action in a timely manner and prevents the designer
from abortive effort. The key stages which should be audited are the Feasibility Study, the Preliminary design, the
Detailed design and the Pre-and Post-opening.
The plans to be checked have to be submitted of the customer to the auditor. Then the independent check of the
documents follows on the part of the road safety auditor. After that a walk-through is necessary to judge the safety
deficiencies which were found in the plan. The audit report contents project information, background information,
all listed deficiencies and if necessary recommendations. The customer should comment every single deficit in
writing and judge whether the recommendations of the road safety audit should be implemented or, where it is
decided otherwise, to give reasons for the decision. After that the audit phase is completed.
With the «Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen (ESAS)” (recommendations for road safety audit)
[1] published by the FGSV (research company for traffic and transport in Germany) the road safety audit was also
introduced in Germany. In Germany Road safety audits have a nationwide application on all federal and most state
roads and a more seldom application on urban roads, where audits are optional so far. Road safety auditors must attain
an additional qualification besides a basic qualification. The additional qualifications are specialised and standardized
training courses for auditors, which are divided into interurban and urban aspects and courses. Since 2002 more
than 270 road safety auditors were trained for motorways and rural roads at the Bauhaus University of Weimar and
for urban roads at the University of Wuppertal in Germany. The training includes seven days at the university and
minimum 10 days of homework. At the beginning of the training actual road design plans are called in from the
participants. Audit reports of these plans and of additional planning in all design stages have to be done during the
trainings and in house exercises. Certificates are awarded with 3 years validity. Requirements for extensions are the
verification of three audits and the participation on two courses like the annually offered two-days „Symposia for road
safety with auditor forums“ at the two Universities.

4. NETWORK SAFETY MANAGEMENT
The Ranking of high accident concentration sections is a method to identify, analyse and rank sections of the
existing road network upon which a large number of accidents in proportion to the traffic flow have occurred. In
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addition the network safety ranking is a method for identifying, analysing and classifying parts of the existing road
network according to their potential for safety development and accident cost savings. The purpose is to target
investments to the road sections with the highest accident concentration and/or the highest accident reduction
potential.
The purpose of the network safety management by evaluating road-traffic accidents as an accident investigation
is to detect sections with high accident risks and accident black spots which have to be examined in detail. The
primary aim of such research is to determine where black spots occur (example see Figure 5), why they occur at
those precise locations and what measures would appear appropriate to eliminate identified accident sources. This
requires accident-type maps to be created. In addition, accident-form archives should be kept. Collision diagrams
should be produced for road sections where there is a particularly large number of accidents or concentrations of
comparable accidents. These documents must be carefully evaluated. Comparable accidents (i.e. accidents similar
in nature to each other) often indicate that the characteristics of the road are defective or the traffic-management
system is inadequate.

Figure 5: Values and Examples of a Black Spot Management in Germany

Figure 6: Examples of the accident cost reduction potential on national motorways in Germany [7]
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While the black spot management is ruled in many countries there are still lacks in identifying road sections
with high risks. The network safety ranking is a relatively new practice, which is based on the analysis of the existing
road network in order to identify the parts with the higher accident density and those road safety measures that
have the highest accident reduction potential, i.e. it will consider parts of the network where, respectively, accidents
occurred most frequently during previous years and accident cost reduction potential is the highest, by targeting
remedial treatment. The identification of high-risk road sections is necessary to target action on stretches of road
where high numbers of fatal and severe accidents occur. In Germany, improvements in the road network safety
are obligatory for the whole national network and are additional carried out in areas which are considered to have
a high frequency of serious accidents. The basis for this work is the German guideline for safety analysis of road
networks. The accidents per kilometer of road are converted into annual economic loss to get an indication of cost
savings had the road been built according to national design standards. The data base with basis accident cost rates
is the same as mentioned in the explanations for the Road safety impact assessment. The accident cost reduction
potential is defined as the difference between the real accident costs of a section or a junction and the basic accident
costs. Figure 6 shows an example of the accident cost reduction potential on national motorways in Germany.
Normally it can be stated that 50-80% of the reduction potential can be found in 5-10% of the network – therefore
an investigation in that sections and junctions could be very sufficient.

5. ROAD SAFETY INSPECTIONS
Road safety inspections (RSI) are an ordinary periodical verification of the characteristics and defects that
require maintenance work for reasons of safety as a preventive tool. RSI’s aim is to identify potential problems
so countermeasures can be applied to remove or minimise the chance of an accident occurring. The PIARC RSI
guideline [8] includes very detailed recommendations and checklists for all kind of roads.
The RSI process is systematic and can but need not to be focused on black spots or sections and junctions with a
high accident cost reduction potential identified by accident data. Therefore an inspection should on the one hand
at latest be carried out when the network safety management identified those network elements with high accident
rates or high risks – on the other hand it can be a regularly assessment on the whole network system.
An RSI is comprehensive, with extensive preliminary work, on site appraisal including detailed check lists,
analysis of the problems and suggested countermeasures. Inspections can identify safety deficiencies that are a
result of poor maintenance, for example poor signing and line marking or visibility issues caused by vegetation.
In addition the deficiencies could have other reasons like insufficient sight distances or design elements which
surprise the road users. All inspections should take into account a range of human factors which relate to driver
errors that are induced by the road.
Comparable to Road safety audits the main output of inspections is an RSI Report. A typical inspection report
should be structured into [8]:
-- an Introduction describing the road being inspected,
-- a part A with Project data (road function, traffic situation, road standards, surroundings),
-- a part B with Investigation form listing all deficiencies,
-- a part C with proposals and options for counter measures – short term (e.g. signage, enforcement), medium
term (e.g. speed reductions using traffic calming measures, refuge islands for pedestrians etc.) and long term
(larger investment may be required) and
-- an appendix with maps and illustrations (in order to clarify the results, different kinds of illustrations may
be used including photos and sketches of countermeasures, locations need to be specified).
Depending on the complexity of the work, an inspection should be done by a group of inspectors. The
qualifications should be the same as for auditors and the police should be involved.
In Germany regularly and obligatory inspections are up to now restricted to maintenance issues. New rules
for obligatory and systematically inspections which are related to all possible infrastructural deficiencies leading
potentially to accidents are discussed at the moment. In many developing countries and countries in transition like
Vietnam, Romania, Korea or Egypt the process was trained and regularly inspections are still to be implemented.

6. TYPICAL HAZARDS AND DEFICIENCIES
Analysing the safety deficiencies in German design plans it appears that the most deficits are based upon a
breach of standards and rules. Some more are referred to the failing realisation of new findings resulting of research
or they are the result of the inadequate use of the area of discretion in aid of road safety.
In general it has to been mentioned, that the education and training of german planners is of course quite good
– the reasons for safety deficits are more to be found in missing coordination between various parts of authorities
and in particular when the requirements from several person and institutions concerned reduce the safety. For
example there could be the requirement for parking facilities which are expressed by tradespeople and politicians
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although it hinders the visibility of an intersection. Another reason is that the sensibility of planners concerning
safety is not as high as the interest for capacity.
One typical deficiency especially in urban roads is the line-of-sight obstruction between vulnerable road users
and car drivers caused by parking cars (example see Figure 7). For road safety at main roads it is very important to
consider the sight distance (intervisibility) between motorized and non-motorized traffic. Especially when choosing
the number and character of the parking areas, the intervisibility between vehicles and pedestrians/bicyclists is to
guarantee at crossroads, T junctions, access roads and pedestrians crossings. Obstructions of sight prevent the
cognition of conflict situations in sufficient time.

Figure 7: Sight obstructions between waiting pedestrian at a zebra-crossing
and car drivers caused by parking lots

A further circumstance that is to be mentioned is the frequent use of segregated right turning lanes at
urban intersections, although they often are black spots of urban main roads. Segregated right turning lanes
are characterised by accumulations of rear-end collision accidents, to some extent with involved bicyclists and
pedestrians. This circumstance is shown in the collision diagram in Figure 8. Nevertheless segregated right turning
lanes are popular to reduce time of waiting at highly frequented junctions by the account of road safety.

Figure 8: Collision diagram – accidents in one year at segregated right turning lanes

7. CONCLUSIONS
Summing up the road infrastructure safety management should be integrated in all phases of planning, design
and operation of road infrastructure. It can help to avoid several accidents all over the world. With implementing
the safety management, an improvement and a significant reduction of accidents can be expected. The economic
profit can be very high - economic profits rise highly above the additional costs.
A significant basis is the documentation, analysis and publication of accidents and further on of experiences
with the safety management. A consequent safety management on that basis with the application of the whole
method mix can help to improve road safety and to avoid accidents and their consequences.
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ESTIMATION OF EXTERNALITIES OF ROAD ACCIDENTS IN LOCAL COMMUNITY
Davor Brčić1, Marko Slavulj2, Mario Ćosić3
Abstract: The mobility is an essential element of modern society. At the same time mobility carries one of
the highest risks of accidents of any everyday activity. Most traffic accidents (two thirds) occur in urban areas.
Road accidents have several kinds of adverse effects. The most important of these are human death and injury, but
accidents also cause damage to property and disruption to other road users, and they incur medical, ambulance,
police and insurance administration costs. In Croatia a new national road safety program for the period of 2011
- 2020 was adopted that is well designed, but its operationalization has not been lowered to the level of local
community (counties and cities/municipalities). Data on traffic accidents are essential for analyzing the causes and
consequences of road accidents and calculation of the costs. In Croatia data on traffic accidents are collected only
at the Ministry of the Interior, and are not harmonized with data from healthcare institutions. The values applied
to the different types of accidents in the national frameworks vary considerably across countries, and official values
for Croatia do not exist. The aim of this paper is to define the corresponding monetary amount for different types
of accidents and to calculate the cost of road accidents in the local community on the case of Zagreb.
Key words: road accidents, road safety management, cost analysis, City of Zagreb
Sažetak: Mobilnost čini bitan element modernog društva. Istovremeno mobilnost uzrokuje jedan od najviših
rizika za nastajanje prometnih nesreća pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Većina prometnih nesreća (dvije
trećine) događa se u urbanim područjima. Prometne nesreće uzrokuju više vrsta negativnih učinaka. Najvažnije od
njih su smrt i ozljede ljudi, no nesreće također uzrokuju štetu imovine, zastoj drugih sudionika u prometu, te imaju
za posljedicu niz troškova kao što su; medicinski, ambulantni, policijski kao i troškovi osiguranja. U Republici
Hrvatskoj je usvojen novi nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2011. – 2020. godinu
koji je dobro osmišljen, ali njegova operacionalizacija nije spuštena na lokalnu razinu (županije i gradovi/općine).
Podaci o prometnim nesrećama su neophodni za analizu uzroka i posljedica prometnih nesreća i izračun troškova.
Podaci o prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj se prikupljaju samo u Ministarstvu unutarnjih poslova, te
nisu usklađeni s podacima iz zdravstvenih ustanova. Vrijednosti koje se primjenjuju u proračunima za različite
vrste nesreća u nacionalnim okvirima znatno se razlikuju u pojedinim zemljama, dok službene vrijednosti za
Republiku Hrvatsku ne postoje. Cilj ovog rada je definirati odgovarajuću novčanu vrijednost za različite vrste
nezgoda i izračunati troškove prometnih nesreća u lokalnoj zajednici na primjeru Grada Zagreba.
Ključne riječi: prometne nesreće, upravljanje cestovnom sigurnošću, analiza troškova, Grad Zagreb

1. INTRODUCTION
External cost of transport are social costs caused by transport, which are not internalized in the transport sector,
but are compensated from other sources of public sector or community. These costs are not covered by the existing
ways of charging infrastructure. They have been divided into three main categories: costs of traffic accidents, costs
of pollution and congestion costs (Steiner et al, 2007).
Internalisation of external costs of transport is important in order to help the decision makers at the global and
local level to facilitate design and implementation of the necessary strategies and measures.
According to the European Commission’s Green Paper from 1995 the external costs of transport in the
European Union amounted to 4.1 percent of gross domestic product, with a more precise division of the costs
of road accidents in the amount of 1.5 percent and 0.6 percent of the costs of pollution and congestion costs of 2
percent of gross domestic product (Green Paper, 1995).
1 Prof. Davor Brčić, Ph.D., Faculty of Transport and Traffic Sciences, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia, davor.brcic@fpz.hr
2 Marko Slavulj, Ph.D. Candidate, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia, mslavulj@fpz.hr
3 Mario Ćosić, Ph.D. Candidate, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia, mario.cosic@fpz.hr
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Due to the complexity of the topic and the usage of various scientific methodologies, the subject of this paper
are only the costs of traffic accidents.

2. METHODS FOR ESTIMATION OF COSTS OF TRAFFIC ACCIDENTS
In the recent literature, which deals with external costs of transport there are several methodologies for the
calculation of the total external costs caused by traffic accidents.
The European Road Safety Observatory (ERSO) reported to three different methods: human capital approach,
willingness-to-pay method and cost of restitution (ERSO, 2006).
In his Master’s Thesis Doder, M Sc. distinguishes several types of costs. Material costs are based on the number
of insurance paid, while the cost of killed (injured) are based on the value of the human production losses and the
cost of hospital (Doder, 1990).

Valuation methods

Human capital
approach

Cost of restitution

Gross

Net

Wilingness to pay
approach

Value of
time

Individual

Society

Figure 1. Methods for estimating costs of traffic accidents (ERSO, 2006)

Independent research and consultancy organization CE Delft carried out in 2011. the study of the external costs
of transport in Europe, whose methodology is presented in Table 1 (CE Delft, 2011).
Table 1. External cost components of accident (CE Delft, 2011)

Effect
Risk value
Human capital losses
Medical care
Administrative costs
Damage to property

Fatalities
Injuries
Loss of utility of the victim, suffering
Pain and suffering of victims,
friends and relatives
of friends and relatives
Net production losses due to reduced working time, replacement costs
External costs for medical care
External costs for medical care before
until the person completely
the victim deceased
recovers from his/her injury
Costs for police, for the administration of justice and insurance, which are
not carried by the transport users
Not included because material damages are paid by the traffic participants
through insurance premiums

3. CONSIDERATION AND SELECTION OF METHODOLOGY
Based on the above methodology, the methodology of the external costs of transport is selected (CE Delft),
which has been additionally developed and modified in the paper.
According to the proposed methodology in formula (1) below, the total cost of traffic accidents Cta consists of:
costs for fatalities caused by traffic accidents, cost for the injured person due to traffic accidents and the total cost
due to material damage.
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							(1)
								
where:
Cta –total cost of traffic accidents;
Cf - cost for fatalities caused by traffic accidents;
Ci - cost for the injured person due to traffic accident;
Cd - total cost due to material damage;
n – number of traffic accidents.
Cost for fatalities caused by traffic accidents is defined in formula (2).
		 (2)
				
where:
CPL - human production losses;
CSC - lost social contribution of people older than 65 years;
CDH - cost of days spent in hospital;
COH –other hospital expenses;
CPS – cost of pain and fear suffered by families;
CAC – administrative cost.
							(3)
												
where:
DS –gross domestic product per capita;
i –average productivity growth;
dS –discount rate;
t – the remaining life of the killed person.
									(4)
											
Loss of social contribution of people older than 65 years (CSC) is calculated according to formula (4), it is an
assessment that people older than 65 years make 1/10 of the contribution of working people.
Cost for the injured person due to traffic accident is defined in formula (5).
		
					
where:
CPL - human production losses;
CDH - cost of days spent in hospital;
COH –other hospital expenses;
CRE - cost of rehabilitation;
CPS – cost of pain and fear suffered;
CAC – administrative costs.
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4. APPLICATION OF THE METHODOLOGYAT LOCAL LEVEL
- EXAMPLE OF ZAGREB
The Republic of Croatia adopted on 14 April 2011 the new “National program of road safety for the ten-year period
of 2011-2020” (hereinafter the National Program). Unfortunately, in the previous period, although the results and the
goals of the National Programme have been achieved, the National program has not been fully realized because it has
not established organizational and operational structures at regional and local level (Bazijanac, et al, 2012).
The scientific and expert Forum on the topic “Road Safety in the City of Zagreb” held on 5 November 2012
at the Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, concluded that it was necessary for the
operationalization of the National Program to form a local council for road safety at the regional and local levels.
Therefore, this paper aims to estimate the total cost (external) produced as a result of traffic accidents in the
local community - the city of Zagreb, in order to sensitize the politicians and scientific professional community for
understanding of the total costs, enhancing the proactive action on traffic safety management in road traffic.
Calculation of costs for fatalities caused by traffic accidents (Cf)
Gross domestic product per capita is 16,076 euro (SLJGZ; DZS, 2012). The average productivity growth is
estimated at 5%. The discount rate is 3.58, and it is based on the average rate of inflation in the period from 20052009 (http://www.hnb.hr/statistika/h-ekonomski_indikatori.htm, 24.12.2012).
The average age of killed persons in traffic accidents in the City of Zagreb (the period from 2005 to 2010) is 38
(SLJGZ), and the life expectancy is 77 years. Human production losses are calculated at 65 years (a period of 27
years), and the remaining 12 years until the end of the life expectancy was calculated as lost social contribution of
people older than 65.
Human production losses for the killed persons is calculated by inserting the above data into the formula (3).
The result amounts to 290,000 euro.
The cost of hospital days (for the average four days have been taken as the stay of a killed person) was calculated
on the basis of data obtained from different hospitals in Zagreb, and amounts to 1,200 euro.
The total cost for pain and fear suffered by families is estimated at 2,000 euro on the basis of court judgments,
and administrative costs based on the work of the authors Janota, Rastočni and Zahradnik (Janota et al, 2008).
Results of calculation:
CPL - human production losses, 290,000 euro;
CSC - lost social contribution of people older than 65 years, 6,300 euro;
CDH - cost of days spent in hospital and COH - other hospital expenses, 1,200 euro;
CPS – the cost of pain and fear suffered by families, 2,000 euro;
CAC – administrative cost, (0,02% of CPL), 58 euro.
The cost for the killed persons caused by traffic accidents (Cf) in Zagreb is 299,558 euro, and is approximately
the same as in the European countries with a similar amount of gross domestic product.
Calculation of cost for the injured person due to traffic accidents (Ci)
Human production losses for the injured persons is estimated at 11 days of stay in the hospital and 35 days for
rehabilitation, or 46 days in total. According to the price of gross hour (average 7.2 euro, in Zagreb in 2011.) per the
injured the average amount is 2,650 euro.
The cost of hospital days (for the average is taken a stay of 11 days for the injured person) is calculated based on
the data from hospitals in Zagreb, and the average is 3,400 euro.
The cost of rehabilitation (for the average is taken a stay of 35 days for the injured person) is calculated based on
the data from rehabilitation centres, and the average is 2,300 euro.
The total cost for pain and fear suffered is estimated at 2,000 euro on the basis of court judgments, and
administrative costs based of the work of authors Janota, Rastočni and Zahradnik (Janota et al, 2008).
Results of calculation:
CPL - human production losses, 2,650 euro;
CDH - cost of days spent in hospital and COH - other hospital expenses, 3,400 euro;
CRE - the cost of rehabilitation, 2,300 euro;
CPS – the cost of pain and fear suffered, 2,000 euro;
CAC – administrative cost (4% of CPL), 108 euro.
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Total cost due to material damage (Cd)
According to the Croatian Insurance Bureau the average cost of material damage is 1,800 euro (HUO, 2011).
Traffic accidents in the City of Zagreb were analyzed on the basis of data from three traffic police stations
(traffic police stations I and II in the city of Zagreb, and the traffic police station in Sesvete). The data have been
systematized according to the consequences of accidents (fatalities, injuries and material damage). The calculations
have been made for 2010 when there were 62 killed, 2,789 injured and 8,568 cases of material damage.
Finally, the total cost of road accidents (Cta) in Zagreb in 2010 amounted to 63,162,358 euro which include, the
cost for fatalities caused by traffic accidents, the cost of injured persons due to traffic accidents and the total cost
due to material damage. According to calculations, the total cost of road accidents in 2010 for the City of Zagreb
was about 7.5% of the city budget for 2010.

5. DISCUSSION
The methodology for calculation of the external cost which is generated by traffic accidents presented in this
paper was originally methodology from External Cost of Transport in Europe CE Delft [5], but is developed and
modified by the authors. The methodology is not an ideal method for the calculation of external costs, but it is a
good and reliable way to estimate the cost which community suffers because of road traffic accidents.
Using this methodology, a calculation is carried out on the example of the City of Zagreb. In the analysis, it
is important to note, that we have faced with the problem of collecting data related to traffic accidents, which are
found in various entities. Therefore, unfortunately, not all the input data is accurate, but to a certain data we have
come with indirect calculation and assessment.
Estimation of external costs produced by road traffic accidents in the city of Zagreb, in a period of one year
(calculation was performed based on data from 2010), represents a very high cost that community suffers (in this
case City of Zagreb), which amounted to 63,162,358.00 euro. This amount represents about 7.5% of the annual City
of Zagreb budget.
Our opinion is that work on two priority activities should be done; activities that integrates relevant data on
road traffic accidents in one place (maybe Traffic Safety Agency), and intensification of work to eliminate the causes
of road traffic accidents. According to the calculated external costs which the City of Zagreb lost every year due
to accidents, we conclude that the investment in road safety very is “profitable” investment (ratio of about 1:20),
which the community can significantly reduce the enormous external costs, under the condition of a systematic
and scientific-expert approach to the problem.

6. CONCLUSION WITH A PROPOSAL FOR FUTURE RESEARCH
For the calculation of the total cost caused by road accidents there are several methodical approach. The
methodological approach proposed in the study, “External Costs of Transport in Europe” (CE Delft, 2011), has
been modified in this paper, and on this basis the overall cost of traffic accidents in road traffic in Zagreb in 2010
was calculated.
According to the calculated cost (63 million euro), which amounts to about 7.5% of the annual city budget, it
is evident that the society bears a significant loss on account of road accidents, although monetary cost can hardly
express real loss of a severly injured person who died in road traffic.
It is therefore necessary to reduce the huge losses in the national as well as in the regional and local communities.
Efficient program for reducing road traffic accidents can be realized by accepting the principles of the road safety
management in countries with significant results in this area.
The quality of work on traffic safety management is based on good organization at the local level.
In this paper, through the research, we came to the conclusion that the data related to road traffic accidents
are hardly accessible and some are inaccessible, and that the databases are found in various institutions (police,
hospitals, ambulance, firefighters, emergency service for road maintenance, court, insurance, etc.).
It is therefore necessary for an efficient approach to work on road safety, consolidate databases on traffic
accidents, harmonize data and make them available to the public.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ОБЈЕКТИВНИХ МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
ОПАСНИХ МЕСТА
COMPARATIVE ANALYSIS OF OBJECTIVE METHODS FOR IDENTIFYING
BLACK SPOTS
Милан Вујанић1, Борис Антић2, Далибор Пешић3, Милан Савићевић4
Резиме: Идентификација опасних места представља једну од најважнијих ставки у превенцији
саобраћајних незгода. Наиме, предузимањем активности на местима на којима долази до накупљања
саобраћајних незгода, најефикасније се остварују користи на унапређењу безбедности саобраћаја. Ипак,
начини идентификације опасних места се значајно разликују и чест су предмет дискусија у научно стручним
круговима. У овом раду представљен је метод за идентификацију и класификацију опасних места на основу
индекса опасности. Метод је тестиран и примењен за идентификацију и класификацију опасних места у
граду Нишу, при чему су коришћени подаци о саобраћајним незгодама за период од 2007. до 2011. године.
У циљу верификације метода базираног на индексу опасности, упоредо су примењена још два метода за
идентификацију опасних места и извршено је њихово поређење. Поред основног примењени су и метод
базиран на пондерисаном броју саобраћајних незгода, и метод базиран на броју саобраћајних незгода
са настрадалим лицима. На крају, извршена је упоредна анализа резултата субјективног истраживања
методом анкете и објективног истраживања методом базираном на индексу опасности.
Кључне речи: опасна места, идентификација, метод, саобраћајна незгода, индекс опасности
Abstract: Black spots identification is one of the most important items in traffic accidents prevention. Namely,
by taking the action at the locations where accumulation of traffic accidents is recorded, the maximum benefit in
traffic safety improvement can be achieved. There are still plenty of different methods for black spot identification
which are often subject of discussion in the scientific and professional circles. Method for black spot identification
and classification based on index of danger is presented in this paper. Method is tested and applied to identify and
classify black spots in the City of Nish, where traffic accidents data for 2007-2011 period were used. In order to verify
method based on index of danger, at the same time, two other methods for black spot identification were applied
and then they were compared. In addition to basic, the method based on the weighted number of traffic accidents,
and a method based on the number of accidents with injured persons were applied. Finally, a comparative analysis
of the research results of subjective method and objective method based on the index of danger is presented.
Keywords: black spot, identification, method, traffic accident, index of danger

1. УВОД
Према проценама Светске здравствене организације, објављеним у извештају из 2004. године, годишње
у свету 1.200.000 људи изгуби живот, а око 50 милиона буде повређено у саобраћајним незгодама (WHO,
2004). Са истим трендом прогнозе су такве да би до 2024. године број погинулих и повређених могао да
порасте и до 65%. Након оваквих драматичних података, глобално је започет рад на превенцији страдања у
саобраћају како би се овакав тренд зауставио, а потом и смањио број настрадалих у саобраћајним незгодама.
У Белој књизи транспорта објављеној од стране Европске Комисије (White Paper, European transport policy
for 2010: Time to decide, 2001) дефинисана су три основна стуба безбедности саобраћаја, а то су: возачи,
возила и саобраћајна инфраструктура.
1
2
3
4
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Када је реч о возачима, на том пољу се пре свега ради на унапређењу знања возача, повећања њихове
свести о безбедности саобраћаја и корекцији небезбедног понашања у саобраћају. То се постиже најпре
добром обуком у аутошколама, а потом и различитим кампањама и акцијама спроведеним од стране
надлежних институција и невладиног сектора. Наравно да је и фактор полицијске принуде нужан елемент
у повећању безбедног понашања возача у саобраћају.
На возилима су постигнута значајна унапређења како активне тако и пасивне безбедности. Применом
нових технологија возила су данас много безбеднија, а редовним техничким прегледима би требало да се
осигура да се на путевима и улицама налазе само технички исправна возила.
И на пољу унапређења знања и вештина возача и на пољу унапређења активне и пасивне безбедности
возила урађено је много, и данас се готово једино може радити на унапређењу примене већ постојећих мера
и примењених технологија. Поље на којем још увек постоји значајан простор за унапређење безбедности
саобраћаја јесте свакако поље саобраћајне инфраструктуре. У Србији посебно је изражен проблем
неквалитетних путева, недостатка или неодговарајуће саобраћајне сигнализације, мањка заштитних
ограда, непрегледности и сл.
Србија спада у ред држава са добро развијеном саобраћајном мрежом, дугом 40.850 km5 али се Србија
на листи глобалне конкурентности коју је објавио Светски економски форум, по квалитету путева налази
на 131. месту од 142 рангиране земље (WEF, 2010). Према подацима Јавног предузећа „Путеви Србије“ чак
16.000 km чека хитну обнову и у стању су које не пружа могућност за потпуно безбедну вожњу. Сви ови
подаци указују на то да на пољу унапређења саобраћајне инфраструктуре има још доста тога да се уради.
Посебна пажња се свакако посвећује опасним местима у саобраћају, која подразумевају локације на
саобраћајницама на којима је регистрован повећани број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у
односу на сличне локације на одређеној мрежи или путу. Санацијом оваквих места може се у великој мери
допринети унапређењу безбедности саобраћаја и што је најважније, смањењу броја настрадалих лица у
саобраћају. Да би се извршила санација опасних места, иста се најпре морају идентификовати и рангирати
по степену опасности.
У овом раду биће приказан нови метод за идентификацију и класификацију опасних места базиран на
индексу опасности, који ће затим у циљу верификације бити упоређен са још два, већ примењивана метода.
Како би се извршила упоредна анализа метода, исти су примењени на примеру града Ниша, а истраживачки
период је обухватио пет година – од 2007. до 2011. године.

2. МЕТОД
Као и већина метода за идентификацију опасних места, и методи примењени у овом раду подразумевају
коришћење података о саобраћајним незгодама, у конкретном случају податке из Јединственог
информационог система (ЈИС) МУП-а Републике Србије. База саобраћајних незгода ЈИС МУП-а је добра
као основа за управљање опасним местима, с обзиром да има низ предности које се огледају пре свега у
њеној свеобухватности (великом обухвату података о саобраћајним незгодама) и адекватној ажурности.
Поред предности, ова база има и недостатке који се у највећем броју случајева односе на неадекватно
уношење или неуношење неких података који могу бити од значаја за специфичне анализе.
У бази саобраћајних незгода која је коришћена за потребе овог рада, за 5,7% незгода се као проблем
јавило непостојање прецизних података о месту саобраћајне незгоде, где је дата улица (или пут) у којој се
догодила саобраћајна незгода, али не и прецизно место у тој улици или путу (кућни број, километар-стуб,
неки објекат и сл).
Од добијених података издвојене су све локације на уличној мрежи града Ниша на којима су се догађале
саобраћајне незгоде, а затим је за сваку локацију одређен број саобраћајних незгода са настрадалим лицима,
разврстаних на саобраћајне незгоде са погинулима, са тешко повређеним лицима и лако повређеним
лицима6. Поред броја саобраћајних незгода, за сваку локацију одређен је и број настрадалих лица разврстан
према тежини последица на погинуле, на лица са тешким телесним повредама и лица са лаким телесним
повредама.
За идентификацију и класификацију опасних места у граду Нишу примењен је метод базиран на индексу
опасности. Наиме, широко распрострањен метод за идентификацију и класификацију опасних места метод пондерисања броја саобраћајних незгода на бази PIARC пондера (PIARC, 2011), модификован је за
потребе овог рада. Метод пондерисања броја саобраћајних незгода у обзир узима само број саобраћајних
незгода, уважавајући тежину последица истих, али не и саме последице незгода које се огледају у броју
настрадалих лица. Применом овог метода може се јавити проблем при класификацији опасних места
јер се њиме не прави разлика између саобраћајних незгода са истим степеном тежине последица, али са
различитим бројем настрадалих.
5 http://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=677&Itemid=329&lang=rs (Посећено: 07.05.2012. године
6 Саобраћајне незгоде су разврставане у једну од три категорије према највећем степену тежине последица сваке конкретне незгоде.
Тако на пример, уколико је у једној саобраћајној незгоди било и погинулих и тешко и лако повређених лица, таква незгода се
карактерише само као незгода са погинулима.
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Из тих разлога метод пондерисаног броја саобраћајних незгода допуњен је тзв. индексом тежине
последица саобраћајних незгода. Индекс тежине последица израчунат је тако што што је број настрадалих
лица у саобраћајним незгодама помножен пондeрима из PIARC приручника подељеним просечним бројем
настрадалих у Србији (Антић, 2005). Утврђено је да у једној саобраћајнoј незгоди у Србији просечно погине
1,1 особа, а буде повређено 1,4 особа. На тај начин су према PIARC приручнику из 2011. године, утврђени
тежински фактори – пондери, и то за:
-број погинулих у саобраћајним незгодама - 90
-број тешко повређених у саобраћајним незгодама - 9,3
-број лако повређених у саобраћајним незгодама - 0,7
Опасна места су идентификована на основу индекса опасности који се добија сабирањем пондерисаног
броја саобраћајних незгода и индекса тежине последица истих односно:
(1)

односно:

(2)
где је:
СНл – број саобраћајних незгода са лако повређеним лицима
СНт – број саобраћајних незгода са тешко повређеним лицима
СНп – број саобраћајних незгода са погинулим лицима
ЛП – број лица са лаким телесним повредама
ТП – број лица са тешким телесним повредама
ПОГ – број погинулих лица
Пондери за саобраћајне незгоде су претходно одређени на основу трошкова саобраћајних незгода из
PIARC приручника, а како је то приказано у Табели 1.
Табела 1. Трошкови саобраћајних незгода у зависности од последица
и њихови пондери према Приручнику PIARC

СН са погинулима
СН са тешко
повређеним лицима
СН са лако
повређеним лицима

2011.
Трошкови СН ($)
496470

Пондери
99

66284

13

5021

1

Као опасна места дефинисане су све локације на уличној мрежи дужине до 100 m, са индексом
опасности (ИО) већим од 80. Утврђена су три ранга опасних места и класе које их одређују (ширине 120).
Рангови тј. класе које их одређују дефинисани су, пре свега, на основу примењене методологије из студије
„Идентификација и класификација опасних места (црних тачака) у саобраћају на подручју Града Београда,
са предлогом санационих мера“, а који су модификовани у складу са разликама у методологијама (пре свега
због додатог индекса тежине саобраћајних незгода, али и због разлике у временском периоду за које се
примењују као и због разлика у саобраћајним специфичностима градова у којима се примењују). Рангови
опасних места и класе које их одређују приказани су у табели 2.
Табела 2. Дефинисани рангови и класе опасних места применом метода ИО

Број
1.
2.
3.

Ранг
Опасно место првог ранга – црна тачка
Опасно место другог ранга
Опасно место трећег ранга

Класа (вредност ИО)
преко 320
од 200 до 320
од 80 до 200

Ознака (боја)

У раду су примењена и два позната и примењивана метода како би се упоредили резултати. Први метод
је метод базиран само на пондерисаном броју саобраћајних незгода (ПБСН) који је израчунаван на следећи
начин:
(3)
Рангови опасних места и класе које их одређују приказани су у табели 3, а дефинисани су на идентичан
начин као у претходном случају.
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Други метод је метод који се примењује у Норвешкој и Шведској (Aldridge et al, 2010). Овај метод
подразумева да се као опасна места оцене све локације на саобраћајној инфраструктури дужине до 100 m
на којима су се у претходних пет година догодиле најмање 4 саобраћајне незгоде са настрадалим лицима.
Табела 3. Дефинисани рангови и класе опасних места применом метода ПБСН

Број
1.
2.
3.

Ранг
Опасно место првог ранга – црна тачка
Опасно место другог ранга
Опасно место трећег ранга

Класа (вредност ПБСН)
преко 140
од 80 до 140
од 20 до 80

Ознака (боја)

3. РЕЗУЛТАТИ
У граду Нишу, рачунањем индекса опасности за сваку конкретну локацију на којој су се догађале
саобраћајне незгоде у периоду од 2007. до 2011. године, укупно је идентификовано 34 опасних места. Од тог
броја 5 опасних места је првог, 8 другог и 21 трећег ранга.
Методом базираним на ПБСН идентификовано је 44 опасних места, од чега 2 опасна места првог, 16
другог и 26 трећег ранга.
Методом базираним на броју саобраћајних незгода идентификовано је 53 опасних места, који су
рангирани само редним бројевима на основу броја саобраћајних незгода, јер овај метод не подразумева
разврставање опасних места по ранговима.
Пример упореног приказа идентификованих опасних места дат је у табели 4.
Табела 4. Упоредни приказ идентификованих опасних места различитим методима

Опасно место

Метод на
основу
индекса
опасности

Булевар Немањића од раскрснице са
улицом Војводе Танкосића до броја 4
Раскрсница Булевара Цара Константина
и Улице Душана Спасића
Улица Војводе Мишића од раскрснице
са улицом Војводе Танкосића до улаза
у Ватрогасни дом
Улица Књажевачка од броја 72 до броја
84
Булевар Немањића у висини пијаце
„Бошко Буха“
Раскрсница улица Војводе Мишића и
Душанове
Булевар Николе Тесле у висини
бензинске станице „ЕКО“
Раскрсница Булевара Цара Константина
и Улице Друге Нишавске
Булевар Зорана Ђинђића у висини
Интерне клинике и раскрснице са
Рентгеновом улицом
Раскрсница улица Војводе Мишића,
Драгише Цветковића и Зеленгорске
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Редни број и ранг
Метод на
Метод на
основу
основу броја
пондерисаног
саобраћајних
броја
незгода
саобраћајних
незгода

1.

10.

30.

2.

7.

14.

3.

1.

16.

4.

3.

7.

5.

2.

1.

6.

9.

23.

7.

12.

32.

8.

4.

13.

9.

5.

22.

10.

6.

29.
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4. ДИСКУСИЈА
У упоредној анализи метода базираног на пондерисаном броју саобраћајних незгода и метода базираног
на индексу опасности, показале су се извесне разлике. Методом базираним на ПБСН идентификовано је за
29% више опасних места у односу на метод који је базиран на ИО, а притом су сва идентификована опасна
места методом ИО идентификована и методом ПБСН. Разлике су се показале и у рангирању опасних места.
Методом ИО идентификовано је мање опасних места трећег и другог ранга у односу на метод ПБСН (за
19% и 100% респективно), али је забележено повећање броја идентификованих опасних места првог ранга
за 60%. Иако су се показале разлике у рангирању опасних места идентификованих методом ИО и методом
ПБСН, потребно је нагласити да су сва опасна места идентификована методом ИО идентификована и
методом ПБСН. Преклапање идентификованих опасних места не чуди с обзиром да ова два метода за
идентификацију и класификацију опасних места имају сличности јер оба у обзир узимају тежину последица
саобраћајних незгода. Веће разлике су се показале у резултатима истраживања у којем је примењен метод
који је базиран на броју саобраћајних незгода са настрадалим лицима.
Код идентификације и рангирања опасних места методом базираним на броју саобраћајних незгода
са настрадалим лицима дошло је до значајнијих разлика с обзиром да је дошло до повећања укупног
броја идентификованих опасних места за 56% у односу на опасна места идентификована методом на
основу индекса опасности, а да притом 58,5% идентификованих опасних места методом базираним на
броју саобраћајних незгода са настрадалим лицима није идентификовано методом ИО. Такође, 35%
идентификованих опасних места методом базираним на ИО није идентификовано методом базираним на
броју саобраћајних незгода са настрадалим лицима. Велике разлике приметне су и рангирању опасних
места. Из табеле 4. може се, на пример, видети да опасно место идентификовано методом ИО које се налази
на првом месту, при идентификацији методом базираним на броју саобраћајних незгода са настрадалим
лицима заузима тек тридесету позицију. Метод базиран на броју саобраћајних незгода са настрадалим
лицима не узима у обзир тежину последица саобраћајних незгода, па су разлике у резултатима примењених
истраживања очекиване.
У циљу утврђивања степена поклапања опасних места идентификованих методом индекса опасности
(објективни метод) и опасних места по мишљењу возача (субјективни метод), такође је извршена
упоредна анализа. У анкети спроведеној на узорку од 345 нишких возача (од чега 45 професионалних)
испитано је мишљење возача о опасним местима. На овај начин идентификована су субјективна опасна
места. Поређењем резултата анкете и објективног истраживања методом базираним на индексу опаснсти
утврђено је да је дошло до делимичног преклапања објективних и субјективних опасних места. Око
половине опасних места која су идентификована од стране нишких возача поклапа се са местима која су и
у објективном истраживању идентификована као опасна. Другу половину најчешће чине места на којима
су се такође догађале саобраћајне незгоде, али се на основу индекса опасности нису могла оквалификовати
као опасна.

5. ЗАКЉУЧАК
Упоредном анализом примењених метода за идентификацију и класификацију опасних места утврђено
је да се метод базиран на индексу опасности разликује од друга два метода. Разлике између метода ИО
и метода ПБСН се огледају пре свега у рангирању опасних места јер метод ИО узима у обзир и тежину
последица саобраћајних незгода у виду броја настрадалих лица, а не само саобраћајне незгоде. Генерално,
поредећи ова два метода може се рећи да је метод ИО „строжији“ при идентификовању опасних места од
метода ПБСН, и да врло јасно идентификује најопаснија места у саобраћају – црне тачке.
Поређењем метода ИО са методом базираним на броју саобраћајних незгода са настрадалим лицима
приметне су озбиљније разлике. Поред великих разлика у рангирању опасних места, постоје разлике и у
самим идентификованим опасним местима што се види у чињеници да 58,5% идентификованих опасних
места методом базираним на броју саобраћајних незгода са настрадалим лицима није идентификовано
методом ИО, а 35% идентификованих опасних места методом базираним на ИО није идентификовано
методом базираним на броју саобраћајних незгода са настрадалим лицима
Метод идентификације и класификације опасних места на основу индекса опасности свакако није
најбољи и најпрецизнији метод. За прецизнију идентификацију опасних места најбоље би било за сваку
локацију са повећаним бројем саобраћајних незгода утврдити стопу саобраћајних незгода која представља
однос између броја саобраћајних незгода и обима саобраћаја. Међутим, како је коначни циљ читаве науке
безбедности саобраћаја, а и процеса идентификације и класификације опасних места на неком путу или
саобраћајној мрежи, смањење броја настрадалих лица, тако је неопходно применити метод који би у обзир
узео тежину последица саобраћајних незгода.
Узимање у обзир тежине последица саобраћајних незгода је свакако највећа предност метода базираног
на индексу опасности. Поред те, као предност овог метода се свакако може истаћи и релативна једноставност
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његове примене. Као водећи недостатак овог метода може се истаћи то што исти занемарује показатеље
изложености ризицима. Тако се на пример два места са истим бројем саобраћајних незгода и са идентичним
последицама тих незгода могу идентификовати као опасна и исто рангирати, иако једна од тих локација
има двоструко већи обим саобраћаја од друге. Још један од недостатака јесте и тај што овај метод показује
пристрасност ка саобраћајницама са већим брзинама, с обзиром да су на оваквим саобраћајницама и веће
тежине последица саобраћајних незгода.
Као ограничење у примени овог метода може се навести то што је исти примењив само у срединама у
којима постоје и у којима су доступне високо прецизне, квалитетне и ажурне базе података о саобраћајним
незгодама. Неопходно је, најпре, да у бази података за сваку саобраћајну незгоду постоји најпрецизније
могуће дефинисано место незгоде. У урбаним срединама, најбоље је везати место незгоде за трајне објекте
поред саобраћајница (нпр. за куће и зграде тј. њихове бројеве или уколико су објекти без броја, за њихова
имена или неке специфичне карактеристике).
На ванградским саобраћајницама, најбоље је место незгоде везати за километар-стуб или за што
прецизнију удаљеност од неког трајног објекта. Са развојем нових технологија створена је могућност
изузетно прецизног дефинисања места саобраћајних незгода на основу GPS координата. Применом GPS
технологије се у великој мери може унапредити и олакшати процес идентификације опасних места у
саобраћају. Оваква технологија се већ примењује у неколико земаља у свету.
Велика прецизност места саобраћајних незгода у бази података је од изузетног значаја за успешну
примену метода базираног на индексу опасности. Поред тога, потребно је да у бази података за сваку
саобраћајну незгоду постоји и број настрадалих лица разврстаних према тежини последица на: лако и
тешко повређене и погинуле.
Други подаци у бази података нису нужни за сам процес идентификације и класификације опасних
места методом базираним на индексу опасности (осим датума када су се саобраћајне незгоде догађале,
што је неопходно при утврђивању временског периода за које се истраживање врши). Међутим за касније
процесе, пре свега анализе узрока и услова под којима се на идентификованом опасном месту догађа већи
број саобраћајних незгода са настрадалим лицима, потребни су и други подаци, попут времена настанка
незгоде, временских услова, услова видљивости и прегледности, стања коловоза, вида незгоде и друго.
При сваком утврђивању опасних места јако је корисно спровести и анкету. Анкетом се возачи у
највећем броју случајева изјашњавају о тренутном или скорашњем стању у саобраћају и на тај начин се
могу идентификовати потенцијално опасна места тј. места која се у претходном периоду (обухваћеним
објективним истраживањем који је базиран на саобраћајним незгодама) нису показала као опасна, али на
којима се у будућем периоду може очекивати повећани број саобраћајних незгода. Из тог разлога, на свим
местима која су више пута у анкети навођена као опасна, а као таква нису идентификована објективним
истраживањем, треба увести појачани надзор од стране управљача путева или улица, како би се у случају
повећаног броја саобраћајних незгода реаговало санационим мерама, не чекајући следеће истраживање и
идентификовање опасних места.
Сваку идентификацију опасних места у саобраћају би требало да прати и рангирање истих. Рангирање
је битно ради утврђивања приоритета приликом санације опасних места. Како је јако тешко обезбедити
средства и ресурсе за санацију свих опасних места, њиховим рангирањем утврђују се места чијим се
санирањем могу постићи најбољи ефекти у погледу смањења броја настрадалих у саобраћајним незгодама.
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АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF REGULATIONS IN THE AREA
OF FINANCING ROAD SAFETY IN THE LOCAL COMMUNITIES IN SERBIA
Миладин Нешић1, Крсто Липовац2, Ивана Миљковић3
Резиме: У Србији су од 2009. године створени законски услови за организацију система управљања
безбедношћу саобраћаја. Планирано је да овај систем буде децентрализован па је због тога локалним
заједницама дата могућност да успоставе систем управљања безбедношћу саобраћаја на својој територији,
и за то је обезбеђен одржив извор финансирања који се базира на средствима наплаћеним од новчаних
казни за прекршаје по Закону о безбедности саобраћаја напутевима. Током одржавања 7. конференције
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ донети су закључци којима је указано на потребу да се прикупе
и анализирају подаци од локалних заједница о активностима у безбедности саобраћаја и коришћењу
средстава намењених за унапређење безбедности саобраћаја. У овом раду су приказани најзначајнији
резултати те анализе који се односе на испуњење законских услова за коришћење новца намењеног за
финансирање безбедности саобраћаја, као и извештај о начину коришћења тог новца.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, Локална заједница, Систем финансирања.
Abstract: With the introduction of Road Safety Law in Serbia from 2009, legal basis for establishment of
road safety management system has been provided. It was planned for this system to be decentralised so to local
communities has been given the possibility to establish road safety management system on there territory, and
sustainable financing based on Road Safety Law fines has been provide. During the 8th International Conference
“Road Safety in Local Community” conclusion has been stated that there is a need to collect and analyse data
from local communities about the road safety activities and use of money that has been dedicated for road safety
improvement. This paper presents the most important results about the Road Safety Law compliance for using the
money dedicated to road safety improvement and report about spending that money.
Keywords: The keywords should include max 5 words. (Times New Roman 9 pt)

1. УВОД
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗБС) из 2009. године донео је значајне новине у области
управљања безбедношћу саобраћаја и одрживог финансирања унапређења безбедности саобраћаја у
Републици Србији. Локалним самоуправама је дата могућност да оформе тело за координацију послова
безбедности саобраћаја у локалној заједници и обезбеђен је одржив извор финаснирања за спровођење
тих послова. ЗБС-ом је прописано да ће се финансирање унапређења безбедности саобраћаја вршити из
следећа 4 извора (ЗБС, чл. 17):
1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне
самоуправе;
1 Предавач струковних студија, мр Миладин Нешић, дипл. инж. саобраћаја, Криминалистичко–полицијска академија, Цара Душана
196, Земун, 11080, Србија, miladin.nesic@kpa.edu.rs
2 др Крсто Липовац, дипл. инж. саобраћаја, редовни професор, Криминалистичко-полицијска академија, Земун, Србија, k.lipovac@
gmail.com
3 Ивана Миљковић, MSc. дипл. инж. саобраћаја, Нафтна индустрија Србије, ivana.miljkovic@ymail.com
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2) наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима;
3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или
јединици локалне самоуправе;
4) остали приходи.
Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја
на путевима представљају нови извор финансирања унапређења безбедности саобраћаја а распоређују се
тако да буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен припада 30% укупних
средстава (ЗБС, чл. 18). Средства се на нивоу локалне заједнице даље распоређују тако да се 50% средстава
користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре у тој јединици локалне самоуправе (ЗБС, чл. 18), а
преосталих 50% средства за (ЗБС, чл. 19):
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.
Међутим, прописан је и услов да се средства из било ког извора финансирања унапређења безбедности
саобраћаја користе према програму који доноси, за случај локалних заједница, надлежни извршни орган
јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију4.
Како би се систем управљања безбедношћу саобраћаја на нивоу локалних заједница (ЛЗ) употпунио,
законом (ЗБС, чл. 8) је предвиђена и могућност оснивања тела за координацију од стране извршног
органа јединице локалне самоуправе, општинског већа, односно градског већа, ради усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима из њеног делокруга.
Ове одредбе ЗБС-а су у примени већ дуже од 3 године. Неке ЛЗ су препознале овај потенцијал и предузеле
су кораке ради успостављања система управљања безбедношћу саобраћаја. То подразумева у првом реду
оснивање тела за координацију, потом доношење програма рада (имајући у виду услов да се 50% средстава
усмерава за поправљање саобраћајне инфраструктуре а преосталих 50% за намене из чл. 19 ЗБС), а онда и
реализацију активности односно коришћење тих средстава у складу са наменом. Међутим, један број ЛЗ
није поступио према одредбама ЗБС-а па се препознаје појава ненаменског трошења средстава. Овакво
поступање није у складу са законом, кажњиво је, умањује ефекте унапређења безбедности саобраћаја и
производи значајне штете за Државу.
Током одржавања 7. Међународне Конференције „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
закључено је да није успостављен транспарентан систем финансирања безбедности саобраћаја у складу
са Законом и да надлежи органи треба да изврше детаљну ревизију коришћења намењених финанисарњу
безбедности саобраћаја, као и да се програмски одбор 7. Конференције задужује да од локалних заједница
и надлежних државних органа захтева транспарентно извештавање о коришћењу новца који је, по Закону,
намењен за безбедност саобраћаја. У овом раду су приказани најзначајнији резултати те анализе.

2. МЕТОДОЛОГИЈА
У складу са закључцима 7. међународне конференције „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
организатори су предузели активности за прикупљање података од ЛЗ о активностима везаним за одредбе
ЗБС којим се уређује успостављање система управљања безбедношћу саобраћаја на нивоу локалних
заједница и обезбеђује одрживи извор финансирања. На 142 адресе (градова и општина у Србији) послат
је допис (средином 2012. и почетком 2013. године5) са молбом да доставе:
1) податке како је локална заједница, у периоду од 2009. до краја 2012. године користила средства
намењена унапређењу безбедности саобраћаја (програме по којима су наведена средства коришћена
и извештаје о утрошеним средствима);
2) износу неискоришћених средстава из наведеног периода;
3) податке о оснивању тела за координацију послова безбедности саобраћаја.
Достављени одговори разликовали су се по форми и садржају. У неким није било одговора
употребљивих за анализу, неки су имали нејасне одговоре док су поједини достављали исцрпне податке. У
овом истраживању анализирани су само они одговори који су садржали потпун или делимичан податак о
4 др Крсто Липовац, дипл. инж. саобраћаја, редовни професор, Криминалистичко-полицијска академија, Земун, Србија, k.lipovac@
gmail.com
5 Ивана Миљковић, MSc. дипл. инж. саобраћаја, Нафтна индустрија Србије, ivana.miljkovic@ymail.com
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начину располагања средствима од новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
Поред података од ЛЗ, од Управе за трезор Министарства финансија и привреде Републике Србије
прибављен је „Преглед наплаћених и распоређених прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима“ за период од 01.01.2009. до 31.12.2012.
Подаци на којима се анализа заснива су: подаци Министарства финансија о приходима; подаци о
утрошеним и пренетим средствима од ЛЗ; подаци о оснивању тела за координацију послова безбедности
саобраћаја од ЛЗ; подаци о донетим Програмима тела за координацију, на годишњем нивоу.

3. РЕЗУЛТАТИ
Одговор на најмање један упућен захтев доставило је укупно 95 ЛЗ (67% од укупног броја), док
преосталих 47 ЛЗ (33%) није доставило ниједан одговор. Локалне заједнице које нису доставиле одговор
су: Ада, Алибунар, Ариље, Бајина Башта, Бач, Бела Паланка, Бечеј, Блаце, Богатић, Брус, Бујановац, Ваљево,
Варварин, Власотинце, Врање, Врбас, Деспотовац, Димитровград, Жабари, Жагубица, Житорађа, Зајечар,
Ковачица, Кула, Куршумлија, Кучево, Лебане, Лесковац, Лозница, Мали Иђош, Мерошина, Мионица,
Нова Црња, Нови Пазар, Оџаци, Петровац на Млави, Свилајнац, Сврљиг, Сечањ, Сјеница, Смедеревска
Паланка, Сомбор, Стара Пазова, Тител, Ћићевац, Ћуприја, Уб. Захтеви за достављање података грешком
нису достављени Београду, Гаџином Хану и Србобрану па ће се у даљој анализи посматрати као ЛЗ за које
су подаци непознати. Тако је анализа обухватила укупно 145 ЛЗ.
Од укупно 95 ЛЗ које су доставиле одговор, у 89 ЛЗ ти одговори су употребљиви док у шест случајева
ЛЗ нису доставиле ниједан податак о начину коришћења средстава или износу неутрошених средстава. То
су: Босилеград, Зрењанин, Неготин, Ниш, Прокупље и Рашка.
Према достављеним одговорима ЛЗ, закључно са 12.03.2013, тело за координацију послова безбедности
саобраћаја је основало 58 ЛЗ (40%), 23 ЛЗ (16%) није имало основано тело за координацију послова
безбедности саобраћаја док се за њих 64 (44%) не зна јер ЛЗ нису доставиле податке о статусу оснивања
овог тела. У периоду пре ступања новог ЗБС-а на снагу, 5 ЛЗ (3%) имало је основано локално тело (Комисију
или Савет) чији је један од задатака био и предлагање и извршење одлука о безбедности саобраћаја на
локалном нивоу.

Слика 1. Статус оснивања Тела за координацију послова
безбедности саобраћаја у локалним заједницама.

Слика 1. Тренд броја ЛЗ које имају тело и које имају
програм тела.

Табела 1. Однос локалних заједница са и без усвојеног програма Тела
у односу на локалне заједнице са формираним Телом.

Број ЛЗ које имају основано тело
Број ЛЗ које имају програм Тела
Број ЛЗ које немају програм Тела

2009.
бр. %
5
3,4
0
0
5
100

2010.
бр.
%
26 17,9
14 53,8
12 46,2

2011.
бр.
%
40 27,6
22
55
18
45

2012.
бр.
%
55 37,9
31 56,4
24 43,6

2013.
бр.
%
58 40,0
31 53,4
27 46,6

У 2009. години сви расходи извршени су без програма тела за координацију послова безбедности
саобраћаја (тело). У наставку, тренд пораста броја ЛЗ са основаним телом прати тренд броја ЛЗ које су
усвојиле програм тела, али знатно мањим темпом (коефицијент нагиба линеарне регресије од 16,4 у односу
на 6,3; респективно).
За потребе анализе коришћења средстава од наплаћених новчаних казни намењених унапређењу
безбедности саобраћаја дефинисане су категорије приказане у табели 2.
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Категорија А обухвата коришћење анализираних средстава у целости у складу са системом финансирања
дефинисаним ЗБС-ом, рачунајући ту и случајеве у којима ЛЗ у датој години није користила наменска
средства, већ су средства пренета и наменски планирана програмом за наредну годину. Категорије Ђ1 и
Ђ2 представљају оне ЛЗ у којима није било коришћења анализираних средстава (према подацима од ЛЗ)
док категорије „Без података“ или „Без одговора“ обухватају ЛЗ за које подаци нису познати. Све остале
категорије представљају коришћења анализираних средстава која на неки начин одступају од система
финансирања дефинисаног ЗБС-ом. У категорије Б, В, Г2 и Д спадају и оне ЛЗ које су користиле средства
по разним другим програмима (не по по програму који доноси надлежни извршни орган јединице локалне
самоуправе, а на предлог тела за координацију), најчешће програмима локалних јавних и комуналних
предузећа.
Табела 2. Категорије локалних заједница у анализи са аспекта испуњености законских услова за коришћење средстава
за финансирање безбедности саобраћаја
Категорија
Тело
Програм
Коришћење*

СРЕДСТВА СУ КОРИШЋЕНА
А
основано
има
ЗБС

Б
основано
нема
ЗБС

В
нема
нема
ЗБС

Г1
Г2
основано
има нема
ЗБС

Д
нема
нема
ЗБС

СРЕДСТВА НИСУ
КОРИШЋЕНА
Ђ1
Ђ2
нема
основано
нема
без расхода

БЕЗ ПОДАТАКА ИЛИ
БЕЗ ОДГОВОРА
непознато
непознато
непознато

*ЗБС означава да је 50% средстава коришћено за саобраћајну инфраструктуру а преосталих 50% за намене из чл. 19 ЗБС, док

ЗБС означава да коришћење није у складу са том расподелом.

Табела 3. Структура ЛЗ које користе средстава намењених финансирању унапређења безбедности саобраћаја према
категоријама, по годинама.

А
Б
В
Г1
Г2
Д
Ђ1
Ђ2
БЕЗ ПОДАТАКА
БЕЗ ОДГОВОРА
∑

2009
бр.
%
0
0
0
0
1
0,7
0
0
0
0
26 17,9
5
3,4
28 19,3
35 24,1
50 34,5
145 100

2010
бр.
%
7
4,8
2
1,4
6
4,1
6
4,1
4
2,8
29
20
5
3,4
10
6,9
26 17,9
50 34,5
145 100

Слика 2. Структура коришћења средстава намењених
финансирању унапређења безбедности саобраћаја према
категоријама, по годинама (%).

2011
бр.
%
13
9
6
4,1
6
4,1
7
4,8
7
4,8
26 17,9
1
0,7
5
3,4
24 16,6
50 34,5
145 100

2012
бр.
%
18 12,4
4
2,8
4
2,8
8
5,5
7
4,8
9
6,2
2
1,4
3
2,1
40 27,6
50 34,5
145 100

Слика 3. Структура расподеле средстава према
категоријама, по годинама (%).

У табели 3 и на слици 2 се види да број ЛЗ из категорије А из године у годину константно расте, и у 2012.
години достиже вредност од 18 ЛЗ, што указује да све већи број ЛЗ тежи успостављању система управљања
безбедношћу саобраћаја у складу са ЗБС-ом. С друге стране присутно је и да број ЛЗ из категорије Д, које су
новац користиле ненаменски, нагло опада, па њихов број у 2012. износи 9 ЛЗ. Категорије оних који немају
програм али ипак користе новац у складу са расподелом према ЗБС (Б и В) бележе пораст у последњој
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години док категорија оних који новац користе противно расподели из ЗБС, бележе благи пораст у случају
Г1 и стагнацију у случају Г2.
Кад се изузму катагорије Без података и Без одговора, у 2012. је најбројнија категорија А (12,4%).
У табели 4 и на слици 3 се види да за највећу количину новца од свих средстава од казни намењених
унапређењу безбедности саобраћаја и распоређених ЛЗ у протеклом периоду (1.641.620.560 РСД или 62%
од укупног износа) немамо информацију како је коришћена. Само 9,7% средстава је потрошено у складу са
ЗБС-ом (А), док је исто толико (10,1%) потрошено у потпуности противно ЗБС-у (Д). Ако се томе дода и
учешће категорија Г1 и Г2 (10,4 и 2,6 %), укупан удео ненаменско трошених средстава износи 22,7%.
Табела 4. Количина и расподела средстава према одговорајаућим категоријама, по годинама (РСД).

А
Б
В
Г1
Г2
Д
Ђ1
Ђ2
БЕЗ ПОДАТАКА
БЕЗ ОДГОВОРА
∑

2009
РСД

0
0
71.670
2.189.685
0
7.115.671
3.232.992
4.339.662
10.690.600
23.280.963
50.921.243

%

0,0
0,0
0,1
4,3
0,0
14,0
6,3
8,5
21,0
45,7
100

2010
РСД

50.486.803
6.643.395
16.649.028
102.533.203
25.839.901
110.510.589
33.464.921
16.000.409
133.871.689
361.356.818
857.356.756

%

5,9
0,8
1,9
12,0
3,0
12,9
3,9
1,9
15,6
42,1
100

2011
РСД

112.230.587
18.920.051
7.875.911
84.338.204
22.742.594
106.693.502
1.665.489
9.651.389
125.847.849
373.271.093
863.236.669

%

13,0
2,2
0,9
9,8
2,6
12,4
0,2
1,1
14,6
43,2
100

2012
РСД

95.519.930
14.655.873
5.400.737
87.158.135
19.710.314
44.529.457
3.147.431
5.517.231
231.341.039
381.960.509
888.940.656

%

10,7
1,6
0,6
9,8
2,2
5,0
0,4
0,6
26,0
43,0
100

УКУПНО
РСД
%

258.237.320
40.219.319
29.997.346
276.219.227
68.292.809
268.849.219
41.510.833
35.508.691
501.751.177
1.139.869.383
2.660.455.324

9,7
1,5
1,1
10,4
2,6
10,1
1,6
1,3
18,9
42,8
100

Табела 5. Структура ненаменских улагања средстава за период 2009-2012. године
сва средства уложена у инфраструктуру
више од 50% средстава уложено у инфраструктуру
сва средства уложена у техничко опремање саобраћајне полиције
више од 50% средстава уложено у техничко опремање саобраћајне полиције
више од 50% средстава уложено у унапређење безбедности саобраћаја
Укупан број ненаменских улагања

2009.
21
1
4
0
0
26

2010.
20
5
3
0
0
28

2011.
22
13
3
0
2
40

2012.
9
10
2
1
2
24

СУМ
72
29
12
1
4
118

За ненаменска коришћења средстава из категорија Г1, Г2 и Д класификовано је пет најчешћих врста, које
су приказане у табели 5. Најзаступљеније ненаменско коришћење је улагање свих средстава у унапређење
и одржавање саобраћајне инфраструктуре (72 случаја), и највише их је било у 2010. години (22 ЛЗ), а
након тога је приметан значајан пад (на 9 ЛЗ). Одмах потом је и издвајање за унапређење и одржавање
саобраћајне инфраструктуре у већем износу од 50% средстава, са 29 случајева и ситуације у којима су сва
средства уложена у опремање саобраћајне полиције (12).
У категорији Д издвајају се следеће ЛЗ (са износом ненаменски утрошених средстава у анализираном
периоду): Шабац (48.728.774 РСД), Крагујевац (36.157.813 РСД), Врњачка бања (17.318.277 РСД) и Трстеник
(9.355.631 РСД).
Анализа достављених извештаја о утрошеним средствима, уочен је и одређени број улагања која нису у
функцији унапређења безбедности саобраћаја (табела 6).
Табела 6. Улагања локалних заједница која нису у функцији безбедности саобраћаја.
Локална
заједница
Апатин
Кикинда
Кнић
Крупањ
Мали
Зворник
Пећинци
Рума
Чачак

Чока

год.

Расход

2011.
2011.
2011.
2009.
2012.

39.450
63.142
256.597
18.302
232.969
30.708
291.896
170.000
50.000
396.300
74.530
93.500
497.495
337.008
1.258.776

2011.
2010.
2011.
2012.
2011.
2012.
2011.
2011.
2012.

Остварена средства
Намењено
унапређењу
БС (50%)
1.925.513
962.756
10.119.412
5.059.706
2.456.005
1.228.002
54.825
27.412
684.612
342.306
2.429.249
1.214.624
1.736.557
868.278
2.782.135
1.391.067
3.327.554
1.663.777
4.267.830
2.133.915
7.234.559
3.617.279
Укупно у
години

Расход
(%)
4
1
21
67
68
3
34
12
3
19
2
2
11
3
10

9.330.012

4.665.006

24.325.115

12.162.557

246.170

1.804.207

902.103

27

127.600

1.749.393

874.696

15

35

Врста ненаменског улагања
Пијаца - набавка и монтажа лајсни
Рачунар за прекршајног судију
Контејнер за јавну безбедност
Кречење просторија (други извори фонда)
Техничко опремање и канцеларијски намештај
"Дрина је смисао живота, а не дрога"
Преправка возила ватрогасне јединице
Добровољно ватрогасно друштво
Добровољно ватрогасно друштво
Добровољно ватрогасно друштво
Набавка намештаја (столице)
Набавка клима уређаја
Техничко опремање прекршајног суда
Намештај за учионице у основној школи
Набавка рачунара за основну школу
Опремање општинских судије за прекршаје
(клима уређај, канцеларијски намештај,
ламинат)
Опремање општинских судија за прекршаје
(канцеларијски намештај)

Миладин Нешић, Крсто Липовац, Ивана Миљковић
АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА...

4. ДИСКУСИЈА
Укупан износ распоређених прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје предвиђене Законом
о безбедности саобраћаја на путевима за период 01.01.2009-31.12.2012. износи 2.660.455.324 РСД. За 62%
ових средстава нема података о томе како су коришћени. Према резултатима анализе, могу се издвојити три
групе са аспекта наменског коришћења средстава. У прву групу спадају оне ЛЗ које су средства користиле
у складу за ЗБС-ом, јер су имале локално тело за координацију, програм који је усвојио извршни орган
јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију, и чији програм уважава расподелу средстава
по којој је 50% средстава намењено за саобраћајну инфраструктуру а преосталих 50% за намене из чл. 19
ЗБС (расподела 50:50 %). У другу групу спадају оне ЛЗ које су средства користиле тако да је расподела 50:50
%, а да притом немају програм који је усвојио извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог
тела за координацију, без обзира на то да ли имају тело за координацију. Трећој групи припадају оне ЛЗ
које средства нису користиле према расподели 50:50 %, без обзира на тело и програм, што је у потпуности
противно ЗБС.
Према анализираним подацима, само 9,7% укупног износа средстава је коришћено од стране ЛЗ из
прве групе, док је чак 23,1% (138% или 2,4 пута више) коришћено од стране ЛЗ из треће групе. Међутим,
примећује се да је количина средстава за ЛЗ из треће групе у протеклој години смањена за дупло, што
може да буде и резултат рада конференције „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ и активности
на анализи коришћења средстава које су предузете према закључцима 7. Конференције. С друге стране,
износ средстава који је коришћен у складу са ЗБС-ом је растао до 2011, а потом је у 2012. опао са 112,2 на
95,5 милиона РСД, што указује на благо негативан тренд. Средства која су користиле ЛЗ из друге групе су
релативно мала јер износе 2,6% од укупног износа, а у последњој години бележе пад.
У посматраном периоду број ЛЗ које имају тело за координацију се из године у годину констатно
повећава, и у 2012. достиже бројку од 55. Међутим, уочава се лењост у раду тела односно ЛЗ јер само 31 ЛЗ
има и усвојен програм на предлог тела за координацију, а притом је тренд доношења константно слабији од
тренда оснивања тела па се може очекивати да ова разлика у наставку буде још већа. Ово може да доведе до
нових ненаменских коришћења средстава јер је доношење програма на предлог тела за координацију један
од предуслова функционисања заштитног система безбедности саобраћаја у ЛЗ.

5. ЗАКЉУЧАК
Током одржавања 7. Међународне Конференције „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ испољена
је забринутост да се значајан део средстава из извора финансирања безбедности саобраћаја у локалној
заједници, који се односи на наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима, троши ненаменски односно противно одредбама ЗБС. Спроведена анализа је
показала да велики број ЛЗ нису спремне да коришћење ових средстава учине транспарентним па за 62%
од укупних средстава није познато како су коришћена. За преостала, мањинска средства, закључено је да је
само 9,7% средстава у протеклом периоду од 2009-2012. коришћено наменски у свему у складу са одредбама
ЗБС, док је 25,7% коришћено ненаменски а 2,9% је преостало неутрошено. Ово указује на значајан удео оних
који су ненаменски користили средства и на потребу да буџетска инспекција изврши надзор и предузима
мере. Ово би могло да створи додатни импулс ЛЗ да изграђују систем управљања безбедношћу саобраћаја
у ЛЗ у складу са ЗБС-ом, а који се заснива на приступу у којем се полази тога да треба оформити стручно,
мултидисциплинарно тело, које предлаже активности имајући у виду расподелу прописану ЗБС-ом. Сваки
други приступ, у коме неко уместо стручног тела предлаже активности или доноси програм који није у
складу са предлогом стручног тела води до нарушавања система управљања безбедношћу саобраћаја и
умањује ефекте утрошених ресурса што наноси штету безбедности саобраћаја, локалним заједницама и
друштву у целини.
Захвалница
Резултати овог истраживања део су Пројекта ТР36007, за чију реализацију су средства за финансирање
обезбеђена од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

6. ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009), Службени гласник Републике Србије бр. 41/09,
53/10, 101/11.
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ПРИЛОГ
*Податак о приливу средстава је добијен од Управе за трезор Министарства финансија
**Податак о расходу је добијен од ЛЗ
Локална
заједница

Ада
(Севернобанатски)

Александровац
(Расински)

Алексинац
(Нишавски)

Алибунар
(Јужнобанатски)

Апатин
(Западнобачки)

Аранђеловац
(Шумадијски)

Ариље
(Златиборски)

Бабушница
(Пиротски)

Бајина Башта
(Златиборски)

Баточина
(Шумадијски)

Бач
(Јужнобачки)

Тело за
КПБС
----/
/
/
/
/
/
10.12.
+
----/
/
04.03.
+
/
10.09.
+
+
----/
/
/
23.07.
----/
/
/
/
-----

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

144.942,00
2.978.188,00
2.926.800,00
188.140,00
6.238.070,00
94.140,00
1.508.070,00
1.590.060,00
1.787.520,00
4.979.790,00
96.840,00
2.708.432,00
2.746.710,00
1.784.310,00
7.336.292,00
79.500,00
1.678.188,00
1.979.940,00
1.732.500,00
5.470.128,00
83.790,00
1.613.858,10
1.925.513,93
2.567.797,00
6.190.959,03
267.840,00
4.701.903,00
5.359.639,00
5.183.198,00
15.512.580,00
195.031,00
2.355.679,00
2.351.130,00
2.872.684,00
7.774.524,00
26.820,00
535.380,00
333.871,00
271.297,00
1.167.368,00
172.860,00
2.574.069,00
2.437.485,00
2.804.872,00
7.989.286,00
196.410,00
3.607.035,00
3.571.027,00
4.352.558,00
11.727.030,00
56.820,00
2.102.623,00
2.994.424,00
2.382.990,00
7.536.857,00

-----94.140,00
1.508.070,00
1.590.060,00
0,00
3.192.270,00
0,00
2.708.432,00
1.373.355,00
1.224.194,56
5.305.981,56
-----0,00
251.091,60
479.668,70
2.972.264,90
3.703.025,20
267.840,00
4.658.823,00
5.359.639,33
5.183.198,10
15.469.500,43
-----0,00
0,00
7.250,50
17.950,00
25.200,50
----------------
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Пренос у
наредну
годину
-----0,00
0,00
0,00
1.787.520,00
1.787.520,00
96.840,00
96.840,00
1.470.195,00
2.030.310,44
2.030.310,44
-----83.790,00
1.446.556,50
2.892.401,73
2.487.933,83
2.487.933,83
0,00
43.080,00
43.079,67
43.079,57
43.079,57
-----26.820,00
562.200,00
888.820,50
1.142.167,50
1.142.167,50
----------------

Пренос по
извештају
ЛЗ
-----0,00
0,00
0,00
1.787.520,00
1.787.520,00
0,00
0,00
1.373.355,00
1.897.470,44
1.897.470,44
-----83.790,00
1.446.556,50
2.892.401,73
3.487.934,33
3.487.934,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----0,00
535.380,00
862.000,50
1.115.347,50
1.115.347,50
----------------

Разлика у
преносу
-----0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-96.840,00
-96.840,00
-96.840,00
-132.840,00
-132.840,00
-----0,00
0,00
0,00
1.000.000,50
1.000.000,50
0,00
-43.080,00
-43.079,67
-43.079,57
-43.079,57
------26.820,00
-26.820,00
-26.820,00
-26.820,00
-26.820,00
----------------

Прилог

Локална
заједница

Бачка Паланка
(Јужнобачки)

Бачка Топола
(Севернобачки)

Бачки Петровац
(Јужнобачки)

Бела Паланка
(Пиротски)

Бела Црква
(Јужнобанатски)

Београд
(град Беогрд)

Беочин
(Јужнобачки)

Бечеј
(Јужнобачки)

Блаце
(Топлички)

Богатић
(Мачвански)

Бојник
(Јабланички)

Бољевац
(Зајечарски)

Тело за
КПБС
/
/
/
/
/
/
/
17.07.
/
09.09.
+
+
------------/
17.02.
+
+
------------/
+
+
+
/
/
17.11.
+

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

372.660,00
6.542.605,00
5.543.137,00
6.313.825,00
18.772.227,00
44.730,00
1.522.440,00
1.365.099,00
1.227.270,00
4.159.539,00
87.270,00
1.720.638,00
1.697.190,00
1.800.480,00
5.305.578,00
34.650,00
867.102,00
668.618,00
778.988,00
2.349.358,00
49.710,00
1.439.490,00
1.351.954,00
1.711.359,00
4.552.513,00
13.993.138,00
198.233.015,00
210.425.671,00
207.105.672,00
629.757.496,00
66.210,00
1.197.787,00
1.390.496,00
1.685.400,00
4.339.893,00
275.205,00
4.754.618,00
5.017.834,00
4.658.985,00
14.706.642,00
165.093,00
2.309.123,00
2.551.067,00
3.085.363,00
8.110.646,00
234.990,00
3.976.989,00
3.281.218,00
3.937.080,00
11.430.277,00
72.150,00
1.233.480,00
1.503.608,00
1.472.318,00
4.281.556,00
128.145,00
1.173.540,00
1.287.855,00
1.329.300,00
3.918.840,00

20.000,00
5.109.183,23
4.014.358,25
--44.730,00
1.522.440,00
1.365.099,00
1.227.270,00
4.159.539,00
----------0
0
9.078.000,00
------0,00
-826.400,00
1.761.883,94
-2.588.283,94
---------------0
0
975.986,14
-975.986,14
427.150,00
1.173.540,00
1.287.855,00
-2.888.545,00
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Пренос у
наредну
годину
352.660,00
1.786.081,77
3.314.860,52
9.628.685,52
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------49.710,00
1.439.490,00
0,00
-------66.210,00
437.597,00
66.209,06
-1.751.609,06
---------------72.150,00
1.305.630,00
1.833.251,86
3.305.569,86
3.305.569,86
0,00
0,00
0,00
---

Пренос по
извештају
ЛЗ
--2.942.201,32
--0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------371.987,49
0,00
-------------------2.127.351,55
-0,00
0,00
0,00
---

Разлика у
преносу
---372.659,20
--0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------65.609,51
-66.209,06
--66.209,06
-------------------1.178.218,31
-0,00
0,00
0,00
---
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Локална
заједница

Бор
(Борски)

Босилеград
(Пчињски)

Брус
(Расински)

Бујановац
(Пчињски)

Ваљево
(Колубарски)

Варварин
(Расински)

Велика Плана
(Подунавски)

Велико Градиште
(Браничевски)

Владимирци
(Мачвански)

Владичин Хан
(Пчињски)

Власотинце
(Јабланички)

Врање
(Пчињски)

Тело за
КПБС
/
17.12.
+
+
/
/
/
/
----------------/
14.07.
+
+
/
/
/
/
/
/
/
30.08.
/
/
/
/
---------

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

350.614,00
5.638.365,00
5.624.143,00
4.910.106,00
16.523.228,00
3.690,00
216.690,00
181.890,00
215.400,00
617.670,00
120.480,00
2.057.880,00
1.799.565,00
2.579.016,00
6.556.941,00
134.100,00
2.596.320,00
2.729.722,00
3.516.285,00
8.976.427,00
986.235,00
11.886.735,00
12.124.654,00
15.072.838,00
40.070.462,00
110.355,00
1.687.687,00
1.708.200,00
2.337.585,00
5.843.827,00
241.560,00
5.392.650,00
5.653.722,00
6.034.018,00
17.321.950,00
195.060,00
2.917.752,00
2.523.810,00
2.896.851,00
8.533.473,00
71.670,00
1.608.450,00
2.216.429,00
2.209.245,00
6.105.794,00
49.740,00
1.280.040,00
1.396.740,00
1.448.940,00
4.175.460,00
104.565,00
2.291.364,00
3.544.363,00
3.578.550,00
9.518.842,00
382.800,00
6.666.325,00
4.277.502,00
4.572.970,00
15.899.597,00

0,00
2.263.324,00
3.520.363,29
3.111.511,00
8.895.198,29
-------------------------0,00
5.618.276,36
5.375.252,64
----0,00
-35.835,00
804.225,00
1.235.524,50
1.152.500,00
3.228.084,50
-20.731.068,00
24.293.800,00
-------------
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Пренос у
наредну
годину
350.614,00
3.725.655,00
5.829.434,71
7.628.029,71
7.628.029,71
-------------------------241.560,00
15.933,64
294.403,00
-------35.835,00
840.060,00
1.820.964,50
2.877.709,50
2.877.709,50
-0,00
0,00
-------------

Пренос по
извештају
ЛЗ
350.614,00
3.725.655,00
5.829.436,47
7.628.031,47
7.628.031,47
-------------------------241.560,00
15.933,64
294.403,46
---------1.820.965,00
2.773.465,00
2.773.465,00
----------------

Разлика у
преносу
0,00
0,00
1,76
1,76
1,76
-------------------------0,00
0,00
0,00
---------0,00
-104.244,50
-104.244,50
----------------

Прилог

Локална
заједница

Врбас
(Јужнобачки)

Врњачка бања
(Рашки)

Вршац
(Јужнобанатски)

Гаџин Хан
(Нишавски)

Голубац
(Браничевски)

Горњи Милановац
(Моравички)

Деспотовац
(Поморавски)

Димитровград
(Пиротски)

Дољевац
(Нишавски)

Жабаљ
(Јужнобачки)

Жабари
(Браничевски)

Жагубица
(Браничевски)

Тело за
КПБС
----/
/
/
/
--------/
/
/
/
01.12.
+
+
+
--------/
/
/
/
-------------

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

172.890,00
4.689.742,00
4.108.498,00
3.720.168,00
12.691.298,00
228.525,00
4.756.050,00
6.213.392,00
6.120.310,00
17.318.277,00
209.025,00
8.367.126,00
10.746.690,00
12.341.555,00
31.664.396,00
24.420,00
1.094.310,00
343.320,00
459.802,00
1.921.852,00
51.705,00
726.735,00
556.980,00
832.860,00
2.168.280,00
606.957,00
8.606.706,00
8.423.481,00
9.210.193,00
26.847.337,00
142.950,00
2.175.152,00
2.586.313,00
2.753.970,00
7.658.385,00
31.350,00
838.380,00
1.084.620,00
1.094.730,00
3.049.080,00
81.720,00
1.293.599,00
1.317.406,00
1.061.550,00
3.754.275,00
38.370,00
1.142.403,00
1.408.770,00
2.917.713,00
5.507.256,00
38.700,00
907.680,00
916.440,00
1.535.400,00
3.398.220,00
17.070,00
638.590,00
916.440,00
1.092.900,00
2.665.000,00

-----228.525,00
4.756.050,00
----4.059.704,00
3.390.477,31
-------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.229.592,32
8.259.526,17
7.555.341,91
24.044.460,40
----------0,00
1.273.360,00
1.178.581,81
1.898.684,54
4.350.626,35
0,00
0,00
0,00
2.051.388,58
2.051.388,58
-----------

40

Пренос у
наредну
годину
-----0,00
0,00
--0,00
209.025,00
4.516.447,00
11.872.659,69
-------51.705,00
778.440,00
1.335.420,00
2.168.280,00
2.168.280,00
606.957,00
984.070,68
1.148.025,51
2.802.876,60
2.802.876,60
----------81.720,00
101.959,00
240.783,19
-596.351,35
-596.351,35
38.370,00
1.180.773,00
2.589.543,00
3.455.867,42
3.455.867,42
-----------

Пренос по
извештају
ЛЗ
-----0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--

Разлика у
преносу

7.329.513,00
---------1.335.420,00
--606.957,00
--------------81.720,00

-----------209.025,00
-4.516.447,00
-4.543.146,69
------0,00
--0,00
--0,00
--------------0,00

240.783,83
-588.553,71
-588.553,71
--2.593.011,77
-------------

0,64
7.797,64
7.797,64
--3.468,77
-------------

VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013

Локална
заједница

Житиште
(Средњобанатски)

Житорађа
(Топлички)

Зајечар
(Зајечарски)

Зрењанин
(Средњобанатски)

Ивањица
(Моравички)

Инђија
(Сремски)

Ириг
(Сремски)

Тело за
КПБС
/
/
/
/
------------/
/
/
05.12.
/
/
/
20.06.
-----

Јагодина
(Поморавски)

Кањижа
(Севернобанатски)

Кикинда
(Севернобанатски)

Кладово
(Борски)

Кнић
(Шумадијски)

/
08.04.
+
+
/
16.08.
+
+
/
/
/
17.04.
/
30.08.
+
+

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

56.550,00
1.731.640,00
2.328.646,00
2.249.955,00
6.366.791,00
82.770,00
1.060.215,00
1.276.128,00
1.442.580,00
3.861.693,00
413.012,00
4.707.167,00
4.486.173,00
4.440.281,00
14.046.633,00
1.005.723,00
19.172.690,00
18.532.177,00
19.185.675,00
57.896.265,00
272.130,00
4.359.999,00
4.511.942,00
5.639.129,99
14.783.200,99
370.755,00
5.830.590,00
5.690.284,00
7.068.963,00
18.960.592,00
82.170,00
1.359.338,00
1.562.796,00
2.027.850,00
5.032.154,00
431.520,00
8.445.797,00
6.839.834,00
9.065.619,00
24.782.770,00
218.839,00
3.206.200,00
2.657.496,00
3.107.116,00
9.189.651,00
511.298,00
10.065.630,00
10.119.412,00
8.926.354,00
29.622.694,00
52.650,00
1.359.958,00
1.840.135,00
1.924.830,00
5.177.573,00
269.810,00
3.124.361,00
2.456.005,00
2.760.784,00
8.610.960,00

0,00
0,00
4.904.712,52
3.700.000,00
-----------------4.359.999,00
4.511.942,70
2.831.795,49
11.703.737,19
0,00
0,00
0,00
--0,00
0,00
2.777.718,49
--431.520,00
4.222.898,50
3.419.917,00
--0,00
515.324,00
5.567.212,00
--0,00
0,00
1.987.333,38
--0,00
941.974,73
1.423.508,61
2.131.302,36
4.496.785,70
0,00
0,00
2.495.840,00
1.322.395,80
3.818.235,80

41

Пренос у
наредну
годину
56.550,00
1.788.190,00
-787.876,52
-2.237.921,52
----------------272.130,00
272.130,00
272.129,30
3.079.463,80
3.079.463,80
370.755,00
6.201.345,00
11.891.629,00
-------0,00
4.222.898,50
3.419.917,00
--218.839,00
2.909.715,00
-1,00
3.107.115,00
-511.298,00
10.576.928,00
18.709.006,62
--52.650,00
470.633,27
887.259,66
680.787,30
680.787,30
269.810,00
3.394.171,00
3.354.336,00
4.792.724,20
4.792.724,20

Пренос по
извештају
ЛЗ
---------------------0,00
0,00
2.807.334,50
2.807.334,50
370.755,00
6.201.345,00
11.891.629,00
-------0,00
4.222.898,50
3.419.917,00
--218.839,00
2.909.716,16
0,00
--511.298,00
10.576.928,00
18.709.006,62
----1.474.761,20
1.268.288,84
1.268.288,84
269.810,00
3.394.171,00
3.351.936,00
4.790.324,20
4.790.324,20

Разлика у
преносу
---------------------272.130,00
-272.130,00
-272.129,30
-272.129,30
-272.129,30
0,00
0,00
0,00
------------0,00
1,16
1,00
-3.107.115,00
-----------0,00
0,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.400,00

Прилог

Локална
заједница

Књажевац
(Зајечарски)

Ковачица
(Јужнобанатски)

Ковин
(Јужнобанатски)

Косјерић
(Златиборски)

Коцељева
(Мачвански)

Крагујевац
(Шумадијски)

Краљево
(Рашки)

Крупањ
(Мачвански)

Крушевац
(Расински)

Кула
(Западнобачки)

Куршумлија
(Топлички)

Кучево
(Браничевски)

Тело за
КПБС
/
/
/
28.12.
----/
07.05.
+
+
/
03.03.
+
+
----/
/
/
/
/
30.09.
+
+
/
19.02.
+
+
/
21.01.
+
+
-------------

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

118.584,00
2.193.685,00
1.690.083,00
1.557.672,00
5.560.024,00
97.350,00
1.267.989,00
1.412.205,00
1.756.476,00
4.534.020,00
98.940,00
1.873.305,00
2.143.664,00
2.585.910,00
6.701.819,00
336.900,00
1.316.284,00
2.014.395,00
1.618.694,00
5.286.273,00
116.535,00
1.613.505,00
1.816.152,00
2.016.780,00
5.562.972,00
1.187.355,00
19.216.067,00
15.754.391,00
17.207.856,00
53.365.669,00
904.320,00
18.216.101,00
17.163.886,00
15.332.503,00
51.616.810,00
54.825,00
1.029.195,00
786.255,00
684.612,00
2.554.887,00
546.915,00
12.390.318,00
11.730.748,00
12.313.778,00
36.981.759,00
104.220,00
1.908.390,00
2.677.415,00
3.179.655,00
7.869.680,00
87.840,00
2.203.662,00
2.031.540,00
2.617.170,00
6.940.212,00
84.990,00
1.397.949,00
2.211.144,00
2.619.119,00
6.313.202,00

-1.209.465,33
2.665.168,95
745.983,40
------0,00
293.793,08
2.429.809,28
933.859,59
3.657.461,95
1.115.209,00
1.172.372,00
1.508.184,60
5.340.394,80
9.136.160,40
-----1.187.355,00
19.216.067,56
15.754.391,29
--0,00
0,00
9.845.759,00
19.354.099,00
29.199.858,00
75.302,00
72.500,00
885.720,00
499.934,00
1.533.456,00
12.390.318,00
1.285.651,00
11.329.353,29
25.005.322,29
----------------

42

Пренос у
наредну
годину
118.584,00
1.102.803,67
127.717,72
939.406,32
------98.940,00
1.678.451,92
1.392.306,64
3.044.357,05
3.044.357,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----0,00
-0,56
-0,85
--904.320,00
19.120.421,00
26.438.548,00
22.416.952,00
22.416.952,00
-----546.915,00
546.915,00
10.992.012,00
11.976.436,71
11.976.436,71
----------------

Пренос по
извештају
ЛЗ
-974.885,11
0,00
--------1.579.512,26
1.293.367,34
--0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--0,00
0,00
0,00
---19.063.346,81
26.578.678,00
22.557.082,00
22.557.082,00
-----0,00
10.445.097,00
------------------

Разлика у
преносу
--127.918,56
-127.717,72
---------98.939,66
-98.939,30
------------------904.320,00
-57.074,19
140.130,00
140.130,00
140.130,00
------546.915,00
-546.915,00
-546.915,00
------------------

VIII Meђународна конференција
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Локална
заједница

Лајковац
(Колубарски)

Лапово
(Шумадијски)

Лебане
(Јабланички)

Лесковац
(Јабланички)

Лозница
(Мачвански)

Лучани
(Моравички)

Љиг
(Колубарски)

Љубовија
(Мачвански)

Мајданпек
(Борски)

Мали Зворник
(Мачвански)

Мали Иђош
(Севернобачки)

Мало Црниће
(Браничевски)

Тело за
КПБС
----/
/
/
29.10.
------------/
09.07.
+
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
28.06.
/
/
/
04.10.
----1.12.
+
+
+

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

130.650,00
1.962.735,00
2.917.680,00
3.422.955,00
8.434.020,00
54.900,00
1.045.825,00
490.650,00
247.500,00
1.838.875,00
90.960,00
1.447.231,00
1.635.180,00
1.795.320,00
4.968.691,00
574.347,00
14.423.294,00
16.745.975,00
16.584.925,00
48.328.541,00
1.101.765,00
10.754.062,00
11.572.178,00
11.554.045,00
34.982.050,00
73.815,00
2.165.439,00
2.234.769,00
2.580.525,00
7.054.548,00
131.340,00
4.496.170,00
4.130.482,00
3.814.980,00
12.572.972,00
94.845,00
1.325.835,00
1.731.255,00
1.663.965,00
4.815.900,00
107.040,00
1.485.682,00
1.823.335,00
1.675.113,00
5.091.170,00
235.173,00
2.224.722,00
2.429.249,00
1.736.557,00
6.625.701,00
86.010,00
620.021,00
641.430,00
601.350,00
1.948.811,00
67.848,00
1.005.030,00
1.558.635,00
2.003.433,00
4.634.946,00

130.650,00
1.962.735,00
949.921,82
3.459.662,37
6.502.969,19
54.900,00
1.045.825,00
490.650,00
247.500,00
1.838.875,00
---------------73.815,00
2.165.439,00
2.234.769,00
2.580.525,00
7.054.548,00
--1.152.157,19
1.052.247,72
2.204.404,91
--1.750.464,46
1.464.180,13
3.214.644,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.459.895,40
2.429.249,41
1.697.795,54
6.586.940,35
------404.504,00
302.552,00
380.778,34
1.087.834,34

43

Пренос у
наредну
годину
0,00
0,00
1.967.758,18
1.931.050,81
1.931.050,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
---------------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.340,00
4.627.510,00
7.605.834,81
10.368.567,09
10.368.567,09
94.845,00
1.420.680,00
1.401.470,54
1.601.255,41
1.601.255,41
107.040,00
1.592.722,00
3.416.057,00
5.091.170,00
5.091.170,00
235.173,00
-0,40
-0,81
38.760,65
38.760,65
-----67.848,00
668.374,00
1.924.457,00
3.547.111,66
3.547.111,66

Пренос по
извештају
ЛЗ
0,00
0,00
--0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
---------------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---0,00
0,00
--664.710,29
864.453,25
864.453,25
--3.416.057,00
------------600.529,00
1.856.609,00
3.478.831,00
3.478.831,00

Разлика у
преносу
0,00
0,00
--0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
---------------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----10.368.567,09
-10.368.567,09
-----736.802,16
--0,00
-0,00
------------67.845,00
-67.848,00
-68.280,66
-68.280,66

Прилог

Локална
заједница

Медвеђа
(Јабланички)

Мерошина
(Нишавски)

Мионица
(Колубарски)

Неготин
(Борски)

Ниш
(Нишавски)

Нова Варош
(Златиборски)

Нова Црња
(Средњобанатски)

Нови Бечеј
(Средњобанатски)

Нови Кнежевац
(Севернобанатски)

Нови Пазар
(Рашки)

Нови Сад
(Јужнобачки)

Опово
(Јужнобанатски)

Тело за
КПБС
/
/
/
05.11.
--------/
/
/
/
/
/
/
05.09.
/
/
/
/
----/
/
/
/
--------21.12.
+
+
+
/
/
/
/

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

37.410,00
1.057.740,00
1.966.830,00
1.962.360,00
5.024.340,00
42.570,00
1.040.585,00
987.810,00
1.052.610,00
3.123.575,00
150.825,00
1.545.000,00
1.659.945,00
1.810.639,00
5.166.409,00
110.400,00
2.282.763,00
2.926.398,00
2.987.099,00
8.306.660,00
1.234.790,00
25.073.054,00
30.064.055,00
24.614.392,00
80.986.291,00
352.485,00
3.807.492,00
4.322.949,00
3.804.600,00
12.287.526,00
49.950,00
2.336.744,00
1.845.026,00
1.531.131,00
5.762.851,00
143.730,00
2.858.490,00
2.775.390,00
3.180.990,00
8.958.600,00
39.675,00
1.925.505,00
2.191.395,00
1.753.887,00
5.910.462,00
538.845,00
14.079.299,00
9.753.769,00
9.251.488,00
33.623.401,00
2.189.685,00
61.809.009,00
58.838.975,00
55.838.972,00
178.676.641,00
95.730,00
825.349,00
744.390,00
546.300,00
2.211.769,00

37.260,10
80.039,40
3.091,00
----------------------352.485,85
3.807.492,98
4.322.949,19
3.804.600,00
12.287.528,02
-------5.602.156,00
3.499.999,70
9.102.155,70
39.675,00
626.602,00
3.490.898,00
-------26.391.157,11
43.524.176,92
18.745.694,45
88.661.028,48
0,00
0,00
0,00
---

44

Пренос у
наредну
годину
149,90
977.850,50
2.941.589,50
-----------------------0,85
-1,83
-2,02
-2,02
-2,02
-------0,00
0,00
0,00
0,00
1.298.903,00
-600,00
-------2.189.685,00
37.607.536,89
52.922.334,97
90.015.612,52
90.015.612,52
95.730,00
921.079,00
1.665.469,00
---

Пренос по
извештају
ЛЗ
-------------------------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------0,00
0,00
0,00
0,00
1.299.503,00
0,00
-------2.189.685,00
38.123.572,91
46.000.000,00
--------

Разлика у
преносу
-------------------------0,85
1,83
2,02
2,02
2,02
---------0,00
600,00
600,00
------------------

VIII Meђународна конференција
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Локална
заједница

Осечина
(Колубарски)

Оџаци
(Западнобачки)

Панчево
(Јужнобанатски)

Параћин
(Поморавски)

Петровац на Млави
(Браничевски)

Пећинци
(Сремски)

Пирот
(Пиротски)

Пландиште
(Јужнобанатски)

Пожаревац
(Браничевски)

Пожега
(Златиборски)

Прешево
(Пчињски)

Прибој
(Златиборски)

Тело за
КПБС
--------/
09.07.
+
+
/
/
22.09.
+
----/
/
19.06.
+
/
08.02.
+
+
/
/
/
/
/
/
28.11.
+
/
/
14.9.
+
----/
/
/
/

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

170.385,00
1.697.701,00
1.958.040,00
1.816.259,00
5.642.385,00
98.262,00
2.016.157,00
2.116.708,00
2.478.540,00
6.709.667,00
975.327,00
13.136.733,00
12.072.737,00
12.095.751,00
38.280.548,00
237.300,00
5.248.103,00
5.465.972,00
6.712.605,00
17.663.980,00
123.930,00
3.756.000,00
3.951.844,00
6.358.800,00
14.190.574,00
92.760,00
2.782.135,00
3.327.554,00
4.267.830,00
10.470.279,00
299.700,00
5.490.409,00
4.794.876,00
5.507.196,00
16.092.181,00
25.980,00
827.775,00
740.995,00
632.940,00
2.227.690,00
880.695,00
8.015.437,00
10.870.140,00
13.929.239,00
33.695.511,00
430.005,00
6.241.176,00
6.422.896,00
5.696.544,00
18.790.621,00
192.900,00
2.755.488,00
2.282.040,00
2.131.200,00
7.361.628,00
99.480,00
1.906.815,00
2.707.410,00
3.013.800,00
7.727.505,00

170.385,00
1.697.701,50
1.999.208,07
-------0,00
838.110,00
11.314.374,31
12.765.891,35
24.918.375,66
237.300,00
5.248.104,00
5.465.973,00
-10.951.377,00
-----92.760,00
1.800.303,00
2.765.184,00
3.170.994,32
7.829.241,32
--4.969.419,60
15.074.849,65
20.044.269,25
0,00
49.560,00
45.736,80
0,00
95.296,80
472.000,00
4.200.000,00
--430.005,00
6.241.176,95
6.422.896,07
5.575.821,00
18.669.899,02
250.420,00
2.742.108,43
2.317.531,70
--99.480,00
1.906.815,00
2.707.410,00
---

45

Пренос у
наредну
годину
0,00
-0,50
-41.168,57
-------975.327,00
13.273.950,00
14.032.312,69
13.362.172,34
13.362.172,34
0,00
-1,00
-2,00
-------0,00
981.832,00
1.544.202,00
2.641.037,68
2.641.037,68
--0,00
0,00
0,00
25.980,00
804.195,00
1.499.453,20
2.132.393,20
2.132.393,20
-----0,00
-0,95
-1,02
120.721,98
120.721,98
-57.520,00
-44.140,43
-79.632,13
--0,00
0,00
0,00
---

Пренос по
извештају
ЛЗ
0,00
0,00
0,00
--------7.510.578,52
6.355.935,09
--0,00
0,00
0,00
----------2.641.039,06
1.096.835,60
--0,00
0,00
0,00
27.480,00
805.721,07
1.520.969,27
2.203.909,27
2.203.909,27
-----0,00
0,00
0,00
120.723,00
120.723,00
-----

0,00
0,50
41.168,57
---------5.763.371,48
-7.676.377,60
--0,00
1,00
2,00
----------1,38
-1.544.202,08
--0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.526,07
21.516,07
71.516,07
71.516,07
-----0,00
0,95
1,02
1,02
1,02
-----

-----

-----

Разлика у
преносу

Прилог

Локална
заједница

Пријепоље
(Златиборски)

Прокупље
(Топлички)

Ражањ
(Нишавски)

Рача
(Шумадијски)

Рашка
(Рашки)

Рековац
(Поморавски)

Рума
(Сремски)

Свилајнац
(Поморавски)

Сврљиг
(Нишавски)

Сента
(Севернобанатски)

Сечањ
(Средњобанатски)

Тело за
КПБС
/
/
/
/
03.12.
+
+
+
/
/
7.10.
+
/
05.07.
+
+
/
/
07.10.
+
/
/
/
05.07.
+
+
+
+
--------/
08.04.
+
+
-----

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

477.420,00
7.128.442,00
6.890.490,00
6.941.743,00
21.438.095,00
454.233,00
6.783.247,00
5.548.995,00
6.494.049,00
19.280.524,00
28.650,00
818.400,00
815.682,00
520.770,00
2.183.502,00
61.500,00
1.577.813,00
1.541.970,00
1.365.630,00
4.546.913,00
268.536,00
4.654.182,00
4.494.123,00
4.107.290,00
13.524.131,00
43.500,00
891.495,00
537.375,00
513.126,00
1.985.496,00
329.295,00
6.233.883,00
7.234.559,00
9.330.012,00
23.127.749,00
128.550,00
3.380.617,00
2.916.695,00
2.808.540,00
9.234.402,00
77.520,00
1.315.252,00
1.098.000,00
786.690,00
3.277.462,00
137.895,00
3.500.646,00
3.582.485,00
2.697.735,00
9.918.761,00
86.940,00
1.503.540,00
1.656.360,00
1.505.280,00
4.752.120,00

---2.439.359,56
------245.150,00
818.400,00
815.682,00
740.103,00
2.619.335,00
0,00
996.767,03
884.406,56
1.479.339,00
3.360.512,59
-----0,00
786.824,00
517.576,00
1.578.812,69
2.883.212,69
616.795,00
6.714.337,41
7.234.559,15
6.302.801,00
20.868.492,56
-----------408.000,00
3.349.000,00
--------

46

Пренос у
наредну
годину
----------216.500,00
-216.500,00
-216.500,00
-435.833,00
-435.833,00
61.500,00
642.545,97
1.300.109,41
1.186.400,41
1.186.400,41
-----43.500,00
148.171,00
167.970,00
-897.716,69
0,00
---2.259.256,44
----------137.895,00
3.230.541,00
3.464.026,00
6.161.761,00
-------

Пренос по
извештају
ЛЗ
--0,00
335.137,24
335.137,24
--------------------43.500,00
---0,00
---3.027.211,00
3.027.211,00
-----------3.093.000,00
3.326.000,00
--------

Разлика у
преносу
-------------------------0,00
---0,00

767.954,56
------------137.541,00
-138.026,00
--------

VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013

Локална
заједница

Сјеница
(Златиборски)

Смедерево
(Подунавски)

Смедеревска
Паланка
(Подунавски)

Сокобања
(Зајечарски)

Сомбор
(Западнобачки)

Србобран
(Јужнобачки)

Сремска Митровица
(Сремски)

Сремски Карловци
(Јужнобачки)

Стара Пазова
(Сремски)

Суботица
(Севернобачки)

Сурдулица
(Пчињски)

Темерин
(Јужнобачки)

Тело за
КПБС
----/
17.02.
+
+
----/
/
/
27.02.
--------/
/
/
/
/
/
/
/
----/
15.09.
+
+
/
/
/
/
-----

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

179.310,00
2.475.428,00
2.471.256,00
2.631.501,00
7.757.495,00
806.760,00
12.984.911,00
12.499.391,00
12.982.644,00
39.273.706,00
202.992,00
4.714.076,00
4.889.095,00
5.323.798,00
15.129.961,00
104.715,00
1.339.849,00
1.066.173,00
905.310,00
3.416.047,00
428.792,00
7.203.660,00
8.145.830,00
10.316.874,00
26.095.156,00
110.775,00
2.049.713,00
1.760.353,00
1.754.280,00
5.675.121,00
512.684,00
8.308.423,00
11.748.018,00
13.233.837,00
33.802.962,00
18.000,00
729.960,00
531.480,00
431.040,00
1.710.480,00
137.247,00
4.823.543,00
4.845.621,00
6.407.700,00
16.214.111,00
800.448,00
17.656.275,00
14.192.082,00
14.217.921,00
46.866.726,00
54.900,00
1.351.951,00
845.135,00
647.372,00
2.899.358,00
83.400,00
2.124.603,00
2.209.058,00
2.446.599,00
6.863.660,00

-----266.333,04
7.148.842,47
-------0,00
0,00
62.066,00
7.107.963,13
7.170.029,13
----------512.684,52
8.308.423,95
11.748.018,38
13.233.837,00
33.802.963,85
0,00
152.931,78
3.274.523,02
708.543,92
4.135.998,72
-----800.448,00
17.656.275,66
11.984.902,33
14.217.921,40
44.659.547,39
0,00
542.959,20
1.299.956,53
593.885,86
2.436.801,59
0,00
7.116.545,00
22.841.298,04
---

47

Пренос у
наредну
годину
---------------104.715,00
1.444.564,00
2.448.671,00
0,00
0,00
-----------0,52
-1,47
-1,85
-1,85
-1,85
18.000,00
595.028,22
0,00
0,00
0,00
-----0,00
-0,66
2.207.179,01
2.207.178,61
2.207.178,61
54.900,00
863.891,80
409.070,27
462.556,41
462.556,41
83.400,00
-4.908.542,00
-25.540.782,04
---

Пренос по
извештају
ЛЗ
---------------/
2.448.671,16
------------0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--0,00
-0,00
----------54.900,00
863.892,24
409.071,11
462.557,95
462.557,95
0,00
0,00
0,00
---

Разлика у
преносу
----------------

0,00
------------0,52
1,47
1,85
1,85
1,85
----0,00
----------0,00
0,44
0,84
1,54
1,54
-83.400,00
4.908.542,00
25.540.782,04
---

Прилог

Локална
заједница

Тител
(Јужнобачки)

Топола
(Шумадијски)

Трговиште
(Пчињски)

Трстеник
(Расински)

Тутин
(Рашки)

Ћићевац
(Расински)

Ћуприја
(Поморавски)

Уб
(Колубарски)

Ужице
(Златиборски)

Црна Трава
(Јабланички)

Чајетина
(Златиборски)

Тело за
КПБС
----/
31.05.
+
+
----/
/
/
28.09.
/
/
20.12.
+
----------------/
/
28.09.
+
/
/
22.06.
+
∑

Година

Прилив

Расход

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.

54.240,00
1.445.802,00
1.592.954,00
1.661.670,00
4.754.666,00
150.915,00
2.483.064,00
3.094.154,00
3.556.590,00
9.284.723,00
28.560,00
173.100,00
99.630,00
91.650,00
392.940,00
379.987,00
4.470.457,00
4.505.187,00
4.809.859,00
14.165.490,00
138.810,00
1.786.265,00
1.423.920,00
1.334.280,00
4.683.275,00
175.485,00
2.384.680,00
2.388.465,00
2.324.130,00
7.272.760,00
221.460,00
3.498.789,00
2.388.465,00
2.324.130,00
8.432.844,00
131.835,00
2.638.194,00
3.339.705,00
3.180.299,00
9.290.033,00
630.285,00
7.279.507,00
8.049.682,00
7.402.611,00
23.362.085,00
2.928,00
141.750,00
172.020,00
90.150,00
406.848,00
354.540,00
4.208.407,00
4.815.886,00
4.701.190,00
14.080.023,00

------1.280.576,00
2.744.142,48
3.644.739,35
7.669.457,83
28.560,00
173.100,00
99.630,00
--399.987,50
4.470.457,80
4.505.187,00
2.424.746,28
11.800.378,58
--------------------19.131.564,00
19.484.469,00
--0,00
0,00
0,00
141.142,40
141.142,40
573.040,00
4.243.207,57
5.002.886,68
4.935.690,07
14.754.824,32

48

Пренос у
наредну
годину
------1.202.488,00
1.552.499,52
1.464.350,17
1.615.265,17
0,00
0,00
0,00
---20.000,50
-20.001,30
-20.001,30
2.365.111,42
2.365.111,42
-------------------------2.928,00
144.678,00
316.698,00
265.705,60
265.705,60
-218.500,00
-253.300,57
-440.301,25
-674.801,32
-674.801,32

Пренос по
извештају
ЛЗ
----------0,00
0,00
0,00
--0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
----1.316.000,00
---------------------

----------0,00
0,00
0,00
--20.000,50
20.001,30
20.001,30
-2.365.111,42
-2.365.111,42
--------------------------

316.698,00
265.706,00
265.706,00
----0,00

0,00
0,00
0,00
----674.801,32

Разлика у
преносу

VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013

Локална
заједница

Чачак
(Моравички)

Тело за
КПБС

Година

Прилив

Расход

13.04.
+
+
+

2009.
2010.
2011.
2012.

1.487.130,00
24.860.864,00
24.325.115,00
23.435.036,00
74.108.145,00
71.625,00
1.707.042,00
1.804.207,00
1.749.393,00
5.332.267,00
1.297.956,00
17.700.924,00
15.564.840,00
14.165.054,00
48.728.774,00
120.390,00
3.541.979,00
4.095.810,00
4.212.810,00
11.970.989,00

0,00
14.983.875,15
21.750.488,08
16.568.606,68
53.302.969,91
0,00
0,00
2.877.880,68
973.837,10
3.851.717,78
1.297.956,00
17.700.924,00
15.564.840,00
14.165.054,00
48.728.774,00
120.390,00
3.541.979,70
4.095.810,00
4.212.810,00
11.970.989,70

∑
Чока
(Севернобанатски)

Шабац
(Мачвански)

Шид
(Сремски)

/
/
10.02.
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑
2009.
2010.
2011.
2012.
∑

49

Пренос у
наредну
годину
1.487.130,00
11.364.118,85
13.938.745,77
20.805.175,09
20.805.175,09
71.625,00
1.778.667,00
704.993,32
1.480.549,22
1.480.549,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Пренос по
извештају
ЛЗ
--12.451.616,15
--71.625,00
1.637.387,00
---0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Разлика у
преносу
---1.487.129,62
--0,00
-141.280,00
---0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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POSSIBILITY OF ASSESSMENT OF ROAD SAFETY LEVEL
AT LOCAL COMMUNITY
Dalibor Pešić1, Milan Vujanić2, Krsto Lipovac3, Alan Ross4, Boris Antić5
Abstract: Creating opportunities for assessing the level of traffic safety is a fundamental prerequisite for the
determination of the current state. Precise knowledge of the current state of traffic safety is needed in order
to determine the current state, and determination of an established trend. Assessment of safety level creates the
possibility for defining appropriate measures for the improvement of traffic safety. Indicators that could be used
to accurately define the current state of traffic safety, amongst other things, depend on the level at which the
assessment is done. So, if we look at the region, national level or local level, indicators that could be included in
the assessment of traffic safety, they may be similar, the same or may differ completely. If there was some way of
evaluating and monitoring the level of traffic safety at all levels, using the same indicators,it would be possible to
make comparisons . It is therefore necessary to define and select those indicators of traffic safety, both direct and
indirect, which could be used for comparison to each other horizontally ( eg comparison of local communities)
, as well as vertically ( eg community - national level - international level, etc) . This paper presents a model for
assessing road safety at local community level, which could be used to accurately define the safety level well as to
monitorchanges in selected indicators of traffic safety
Keywords: traffic safety level, assessment, local communities, road safety indicators, road safety direct indicators

1. INTRODUCTION
In order to evaluate the condition of a system and its efficiency, it is necessary to know performances of that
system. It is similar in the traffic safety field. Traffic safety performances can be shown in many different ways using
different indicators, direct or indirect, absolute and relative. System performance shows the condition in which
the system is at that point in time . It is necessary to establish the current condition of system in order to define a
desired condition,and to evaluate effectiveness of applied measures.. (Pesic and Antic, 2012:113).
When evaluating the traffic safety level, regardless of whether at national or local level, Pesic et al. (2010:173)
concluded that defining of way to benchmark traffic safety level is one of the central, and key questions in traffic
safety, The adequate definition of traffic safety level and riskapart from enabling ranking and comparisons . enables
concrete problems in traffic safety to be identified . Apart from the opportunity to examine the state of the system
this can ,be used to examine effects, define established trends, predict or determine problems / key fields of action,
estimate political influence, and to make comparison..
It is necessary to understand that precise assessment allows us to understand and precisely define problems
in traffic safety, and also to plan effective measures in traffic safety (Lipovac, 2008:188). There are particularly
advantages in using traffic safety assessment in a local community; because a local community, as a rule, is a
smaller territory than a national territory and the the final result in traffic safety system and the final executors in
traffic safety system are actually from the local community so can be more easily identified Bearing in mind that
the approach of “think globally – act locally” is now accepted it is necessary to define ways of evaluating traffic
safety level at local level, which can allow local communities to track their traffic safety condition, while at the same
time permitting comparisons with other local communities, and also enabling the community to find its relative
position, in terms of traffic safety, in relation to a larger region, for example national level Equally importantly
1 Dr Pešić Dalibor, assistant Professor, Faculty for Transport and Traffic Engineering, Belgrade, 305 Vojvode Stepe street, SERBIAe-mail:
d.pesic@sf.bg.ac.rs
2 Dr Vujanic Milan, Professor, Faculty for Transport and Traffic Engineering, Belgrade, 305 Vojvode Stepe street, SERBIA, e-mail: vujanic@mail.com
3 DR Lipovac Krsto, associate Professor, Faculty for Transport and Traffic Engineering, Belgrade, 305 Vojvode Stepe street, SERBIA, e-mail:
k.lipovac@gmail.com
4 Dr Ross Alan, Global Road Safety Partnership
5 Dr Antic Boris, assistant Professor, Faculty for Transport and Traffic Engineering, Belgrade, 305 Vojvode Stepe street, SERBIA e-mail:
b.antic@sf.bg.ac.rs,
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with an appropriate assessment of traffic safety a local community has the opportunity to gain insights into the
potential for improving traffic safety levels by comparing itself with others
In a local community, the number of fatal traffic accidents, and also number of deaths in traffic accidents can
be, for example , as low as one in five years, This means that indicators which should be used to evaluate traffic
safety level in that local community must be chosen in different way from loctions where there is a larger database
. In this case the changes in severity in traffic accidents, involving injured persons, can be a possible way forward
(Pesic and Antic, 2012).
Serbia has a public risk about 10 deaths per 100.000 inhabitants in recent years and that this fatality rate t is
about average for the European countries. Therefore Serbia, and every local community in it have a lot of scope e
for improvement if we wish to reach the goal of - being closer to the best EU countries in the traffic safety field. As
every local community has its own particular characteristsics in terms of area, population, number of vehicles and
drivers, number of traffic accidents, sociological and demographical characteristics, economy etc., it is necessary to
consider all those characteristics
Based on the recommendation that traffic safety pillars are
1) improvement if management of system;
2) vehicles,
3) road users behavior ,
4) roads
5) and post-crash care
it is necessary to define direct and indirect indicators which could be used to assess road safety at local territory
level. By keeping in mind recommendations for the key fields and courses of action in traffic safety, according to
previously chosen indicators and defined methodology of evaluating and tracking traffic safety level, every local
community could manage its own local system of traffic safety, through more efficient allocation of funds to those
key fields which are most urgent.
In this paper, a model for evaluating traffic safety level is shown, which can be successfully used for precise
definition of traffic safety level with possibility of tracking traffic safety levels, and also tracking of changes of
chosen traffic safety indicators which will can indicate changes in traffic safety level. In this paper it is proposed,
for example, that for vertical comparison( local and national ) , among others indicators, an indicator which takes
into account deaths in traffic accidents should be used, while for horizontally comparison (local community level),
an indicator which takes into account number of seriously injured persons in traffic accidents should be used.
If assessment of traffic safety state is defined by the proposed indicators, every local community has a chance to
evaluate traffic safety level and to compare themselves bwith other local communities and also with larger region,
of which they are a part ..They can also be used to follow changes of traffic safety indicators, by which additional
possibilities are available for measures, actions and funds allocation and improvement of key fields in traffic safety.

2. MODEL FOR EVALUATING TRAFFIC SAFETY LEVEL
Eksler (2010:1198) said that assessment of traffic safety level and function of traffic safety system at local level
can provide entirely new views and input results for traffic safety improvement at national level. Assessment of
traffic safety at local level also allows taking of actions in a local community, and additionally, shows citizens their
role in traffic safety system, by which it is additionally possible to provide traffic safety improvement (Pesic and
Antic, 2012:113).
For assessment of traffic safety level at local level, (apart from possession of an adequate model) , it is necessary
that all stakeholders in traffic safety contribute. So for example, if it is necessary for assessment of traffic safety,, to
know data about traffic accidents and traffic accident consequences, then the local police department, in charge of
recording traffic accidents, must make that data available. That data must be precise and be delivered timely, in order
to make assessment expedient and purposeful. Data must cover all necessary indicatorsand enable assessment of
traffic safety level in order to improve traffic safety levels.
Although many authors in the past favored traditional systems of measuring and evaluating traffic safety level
using only direct traffic safety indicators, it is now necessary to develop models which can evaluate the traffic safety
state, using only indirect indicators or the combination of direct and indirect indicators. Each approach has its
own advantages and disadvantages, but with careful selection of indicators, either direct or indirect it is possible to
regularly and precisely determine the state of traffic safety .
Authors, Hermans et al. (2009:176), Gitelman et al. (2010:1213), Al-Haji (2007), Lipovac et al. (2012: 119),
while analyzing key fields in traffic safety, developed models for assessment of traffic safety level, while Lipovac et
al. (2009) went further and defined two level of traffic safety indicators which can be used to evaluate traffic safety
level in local communities.
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Pesic (2012:84) in his doctoral dissertation developed a model which does selection of traffic safety indicators
by defined criterion and those selected indicators can be used for assessment of traffic safety at all levels. In this
paper, review of that model is shown, how he (?) developed model functions in two local communities (Belgrade
and Valjevo) and at national level (Serbia).
The model consisted of several steps: selection of relevant indicators, normalization of indicator values,
assigning weight factors, aggregation of indicators in one numerical value and at the end, assessment of traffic
safety level according to defined scale (Pesic, 2012:85). The model (Pesic, 2012:140), means that assessment of
traffic safety is carried using three direct and three indirect indicators:
-- Public risk,
-- Traffic risk,
-- Dynamic traffic risk,
-- % of seat-belt usage at front seats,
-- % of drivers under the influence of alcohol and
-- % of drivers which respect the speed limit,
These can with reasonable high precision realistically describe the traffic safety state.
Direct indicators account for 60%, and indirect indicators account for 40% in determining the final mark of
traffic safety.
The Model defined a five-degree scale for assessment of traffic safety level, which according to the numeric value
of traffic safety level can put an area in the following categories: very low traffic safety level, low traffic safety level,
middle traffic safety level, high traffic safety level and very high traffic safety level (Pesic, 2012:211).
For monitoring the values of selected indicators, especially for identifying key fields of action in traffic safety, the
model also presented a visual, graphical representation of the traffic safety level assessment using “spider diagram”.
The rating level of traffic safety (BTSL) by model (Pesic, 2012:212) is calculated as:
BTSL = 0,19 ⋅ NVPR + 0,18 ⋅ NVTR + 0,23 ⋅ NVDTR + 0,17 ⋅ % NVPSB + 0,15 ⋅ % NVPS + 0,08 ⋅ % NVPDIA

Where are:
-- BTSL - the rating level of traffic safety
-- NVPR - normalized value of public risk
-- NVTR - normalized value of the traffic risk
-- NVDTR - normalized value of dynamic traffic risk
-- %NVPSB - normalized value of the percentage of use of seat belts
-- %NVPS - normalized value of the percentage of speeding
-- %NVPDIA - normalized value of the percentage of drivers under the influence of alcohol
-- 0,19, 0,18, 0,23, 0,17, 0,15 and 0,08 - weight coefficient of indicators
The values of the selected indicators are normalized, and they are transforming for several reasons: because the
final score is obtained on a scale from 0 to 1 and, it is essential that all indicators, or normalized values of
 indicators
describe the safety or danger, and also to have either a positive or a negative correlation. Normalized values of
indicators are obtained, according to model, as follows (Pesic, 2012:185):

-

 1
 , IV > 1
 IV
for the indicators which describe the risk - NVI = 
1, IV ≤ 1

for the indicator „% of seat belts usage“ - NVI = IV% : 100
for the indicators “% of exceeds of the speed limit” and “% of drivers under the influence of alcohol” NVI = 1 − IV% : 100
where NVI – normalized value of indicator and
IV – indicator value

The rating level of traffic safety (BTSL) is obtained numerically on a scale from 0 to 1, while areas (local
communities, cities, countries, etc.), according to the obtained value of BTSL, can be classified into one of five
categories (Pesic, 2012:212):
-- areas with very low level of traffic safety (BTSL < 0,2)
-- areas with low level of traffic safety (0,2 ≤ BTSL < 0,4)
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-- areas with middle level of traffic safety (0,4 ≤ BTSL <0,6)
-- area with high level of traffic safety (0,6 ≤ BTSL < 0,8)
-- area with very high level of traffic safety (BTSL ≥ 0,8)
It has been already mentioned that the model for assessment of traffic safety level, beside quantitative
(numerically on a scale of 0 to 1) and qualitative (description, from very low to very high traffic safety level) way,
can represent results graphically (‘’spider’’ diagram), which primarily creates the possibility of identifying key fields
of action in traffic safety and monitoring of changes in particular key fields. Example of a graphical representation
of traffic safety level is given in the ‘’spider’’ diagram in Figure 1.

Figure 1. Example of graphical display of traffic safety level for Sweden in 2010. year (Pesic, 2012:211)

3. RESULTS OF MODEL APPLICATION FOR ASSESMENT OF TRAFFIC SAFETY LEVEL
The results of the pilot study are shown in Table 1. Table 1 shows the data for Valjevo, Belgrade and Serbia.
Table 1 – Assesment of level of traffic safety for Valjevo, Serbia and Belgrade6
PR
PRTV
WCPR
TR
TRTV
WCTR
DTR
DTRTV
WCDTR
%SB
%SBTV
WC%SB
%PS
%PSTV
WC%PS
%DA
%DIA
WC%DIA
BTSL
(BTSL)

Valjevo
8,48
0,118

Belgrade
8,18
0,122
0,19
2,49
0,402
0,18
16,6
0,060
0,23
75
0,750
0,17
50
0,500
0,15
6
0,940
0,08
0,387
low level

2,10
0,476
17,0
0,059
656
0,650
455
0,550
0,3
0,997
0,379
low level

6 students pilot studies
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Serbia
10,03
0,100
3,93
0,254
18,7
0,053
70
0,700
45
0,550
5
0,950
0,354
low level
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Valjevo

Belgrade

Serbiа

compared view

4. DISCUSSION
The application of the model developed to assess the level of traffic safety has been demonstrated in three
areas according to data for year 2011 for two local communities (higher and lower) and for the national level.
The possibility of assessment of traffic safety level, and defining of key areas in each of the evaluated areasand the
possibility of comparing, horizontaly and verticaly, was demonstrated.
The results of the model application showed that all three areas are areas with low traffic safety level. Comparing
the two communities (Belgrade and Valjevo) it can be concluded that Belgrade is slightly better in terms of safety
level assesment, but that both communities are very close to the limit of 0,4, in order to put them in the group of
areas with high level of traffic safety. Comparing both local communities at e National level , with Serbia, it can be
concluded that both local communities, in terms of safety level are slightly better than Serbia. However, it must be
emphasized that both local communities are in group of areas with low level of road safety and that it is necessary
to implement a lot of work and effort in traffic safety, in order to improve this situation to a satisfactory level.
While looking at spider diagrams, the key fields of action in the field of traffic safety can be easily and visually
seen for each evaluated area individually, and also it can be seen which area in a particular key field is better than
in the other one. So, for example, Belgrade is the best in terms of the seat belts use, while Valjevo is best in terms
of traffic risk and alcohol, while Serbia, analyzed in comparison with the local communities is the best in terms of
speed.

5. CONCLUSION
Assesment of traffic safety level is one of the most significant qestions in traffic safety, because with adequate
assesment of traffic safety, the current state can be benchmarked , the established trends can be identified key fields
for action can be derived , and also effects of measures implementeed for traffic safety improvement can be seen ..
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The most important need is to evaluate traffic safety in local communities, because the largest number of measures
and actions in traffic safety are being implemented in local communities. Therefore, this work can assist and
encourage traffic safety benchmarking in local communities.
In this paper the functioning of a model developed for evaluating traffic safety level is shown which has the
possibility not only to combine quantitative and qualitative assessment of traffic safety level,, but also to provide
graphical representation of traffic safety system efficiency to permit comparisons .. This can identify aes for action
and can help in decisionmaking regarding allocation of funds for traffic safety improvement. Having a derived
value to represent traffic safety level , makes it possible to identify priorities and areas needing most urgent action
and the countermeasures needed to improve the safety level score Those measures should apart from improving the
safety level score , contribute, , to overall improvement of traffic safety.
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА
О УПРАВЉАЊУ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ADOPTION OF STRATEGIC
DOCUMENTS FOR TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT
Даниел Павлески1, Кристи Бомбол2
Резиме: Развој и имплементација стратегије безбедности саобраћаја представља главна компонента
управљања безбедношћу саобраћаја. Управљање безбедношћу саобраћаја се дефинише као сложена
институционална структура која укључује сарадњу и интеракцију тела која се залажу за реализацију
неопходних задатака и процеса у спречавању саобраћајних незгода и смањењу њихових последица.
Предмет овог рада је пројектовање свеобухватног методолошког оквира у дефинисању елемената
стратегијe управљања безбедношћу саобраћаја. Kоришћене су препоруке и размена најбољих пракси из ове
области. Будући да је у Републици Македонији донешена Национална стратегија о безбедности саобраћаја
на путевима (2009-2014), у овом раду извршена је анализа и поређење структуре и саставних компонената
стратегије са добрим примерима из праксе. Циљ нам је био да дамо смернице за израду стратегије
безбедности саобраћаја, да дефинишемо саставне елементе, да прикажемо начин вршења надзора и оцене.
На основу идентификованих разлика, препорука за Македонију је да прати тенденције најбољих пракси и
успешних стратешких докумената o управљању безбедношћу саобраћаја.
Кључне речи: методолошки оквир, стратегије, акциони план, управљање, безбедност саобраћаја
Abstract: The development and implementation of road traffic safety strategy is the major component of road
traffic safety management. Road traffic safety management can be defined as a complex institutional structure
involving, cooperating and interacting bodies which support tasks and processes in the prevention of road traffic
accident and reductions of road traffic injures. The issue of this paper is designing a comprehensive methodological
framework for defining the elements of traffic safety management strategy. For this purpose, recommendations and
best practices in the field of road traffic safety are used. Since the National Road Safety Strategy of the Republic of
Macedonia (2009 -2014) has been already adopted, this paper analyses and makes comparison of its structure and
constituent elements with the best practices. Our aim was to give directions for development of road traffic safety
strategy, to define its constituent elements, and to present ways of strategy monitoring and evaluation as well. On
the basis of the differences identified, the recommendation for the Republic of Macedonia is to be in line with the
modern tendencies of best practices and successful strategic traffic safety management documents.
Keywords: methodological framework, strategy, action plan, management, road traffic safety

1. УВОД
У светској литератури постоји више дефиниција о управљању безбедношћу саобраћаја. У принципу,
управљање безбедношћу значи систематски рад у циљу континуираног побољшања безбедности саобраћаја
(Elvik, R. 2008). Према Европском савету безбедности саобраћаја, управљање безбедношћу се дефинише
као предузимање акција у спречавању саобраћајних незгода (СН) и смањењу њихових последица
1 Павлески Даниел, дипл.инж.саобраћаја, Сектор за саобраћај Града Скопја, бул. Илинден бр. 82, Скопје, Македонија, e-mail: daniel.
pavleski@skopje.gov.mk
2 Проф. д-р Бомбол Кристи, дипл.инж.саобраћаја, Универзитет “Св. Климент Охридски“, Технички факултет - Битола, ул. Иво Лола
Рибар бб, Битола, Македонија, e-mail: kristi.bombol@tfb.uklo.edu.mk
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(ETSC, 2006). Muhlrad, N., Gitelman, V., Buttler, I., 2011 дефинишу управљање безбедношћу саобраћаја
као институционалну област која је усмерена према смањењу броја саобраћајних незгода, погинулих и
повређених на територији своје надлежности
Анализом горенаведених дефиниција, може се закључити да се ради о систему активности које
омогућавају спречавање или смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица.
Развој и имплементација стратегије безбедности саобраћаја је главна компонента управљања
безбедношћу. Врло су јаке индиције да постојање стратегије даје позитиван допринос у побољшању
безбедности саобраћаја.
Република Македонија је донела своју Националну стратегију безбедности саобраћаја у 2009 год.
Ово је први и једини до сада стратешки докуменат о безбедности саобраћаја у РМ. Три године након
доношења Стратегије, увидело се да показатељи безбедности саобраћаја нису задовољавајући с обзиром на
формулисане циљеве. Управо из ове констатације произлази проблем, предмет и циљ нашег истраживања
- да дамо осврт на методологију ове Стратегије (не постоје документи на локалном нивоу у држави), да
извршимо поређење методологије са најбољим примерима из праксе и да укажемо на могућности њеног
побољшања. Коришћена је метода компарације, синтезе и дедукције.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАЗВИЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ОСНОВУ ПРИМЕРА ДОБРИХ ПРАКСИ
Не постоји јединствен „рецепт“ за израду стратегије безбедности саобраћаја на путевима. Међутим,
постоје добри примери из праксе. Начин на који ће се стратегија развијати зависи од степена моторизације и
развоја путне инфраструктуре, историје предходних активности за унапређење безбедности и интеракције
главних заинтересованих страна за унапређење безбедности саобраћаја.
Као добар пример, дајемо приказ методологије за пројектовање стратегије безбедности саобраћаја на
путевима, развијена од стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD). У свом извешатају,
OECD дефинише кораке у процесу развоја и спровођења стратегије безбедности (Дијаграм 1).
Формулисање
визије или

филозофије

Анализа
проблема

Постављање
циљева

Социоекономско
вредновање

Развој мера

Програм
безбедности

Оцена и
праћење

Дијаграм 1. OECD процедура за развој и имплементацију стратегије безбедности саобраћаја
Извор: Transport research centre. (2002). Safety on roads – What is the vision, OECD

Из Диј. 1 се види да је први корак у процедури - формулисање визије. Следећи корак је анализа проблема
и постављање циљева. Из овога произлази развој мера и вредновање на социо-економском нивоу. Затим
следи развој и израда програма безбедности, и оцена и праћење реализације стратегије.
Ова процедура је прихваћена и имплементирана у водичима безбедности саобраћаја у неколико земаља
(Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group, 2006, Muhlrad, N., Gitelman, V., Buttler, I., 2011). Може да се
примени за развој и имплементацију стратегије безбедности саобраћаја на националном, регионалном или
локалном нивоу.
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2.1. Елементи стратегије безбедности саобраћаја на путевима
2.1.1 Формулисање визије
Према OECD-у, визија безбедности саобраћаја представља иновативан опис будућег саобраћајног
система, т.ј. жељени смер развоја безбедности саобраћаја (OECD, 2002). Циљ визије је да безбедност
саобраћаја заузме своје место у транспортној политици, Постојање визије је кључ за успешно остваривање
дефинисаних циљева у постизању веће безбедности у саобраћају. Визија подиже јавни интерес, омогућава
подршку становништва, јавних и приватних организација у циљу побољшања безбедности на путевима.
Визија треба да садржи јасну и једноставну поруку. Дефинише се без временских рокова и конкретних
вредности (на пр.: изградити безбедне путеве, управљати исправним и безбедним возилима, постићи
да наша држава буде међу пет најбезбеднијих држава у Европи, итд.). Према OECD-у, добра визија о
безбедности саобраћаја значи да она треба бити
-- Разумљива: јасна и једноставна за објашњење
-- Пожељна: привлачна за различите кориснике на дужи рок
-- Изводљива: реална и остварљива на дужи рок
-- Водећа: од користи у доношењу политичких одлука
-- Мотивирајућа: спремност за рад одговорних за безбедност сообраћаја
-- Флексибилна: да стимулише иницијативе и да буде прилагодљива променљивим условима.
2.1.2. Дефинисање мисије
Мисија се дефинише без временских рокова и конкретних вредности. Она треба да буде јасна,
једноставна и разумљива за све заинтересоване стране. Мисија треба да подржава визију (прим.:
успостављање ефикасног заштитног система безбедности саобраћаја који ће укључивати широки спектар
субјеката - владу, министарства, осигуравајуће компаније, образовне институције, невладине организације,
асоцијације, професионалце, итд).
2.1.3. Постављање циљева
Истраживачка искуства показују да постојање циљева безбедности саобраћаја даје више успеха у
унапређењу безбедности. У извештају Европске опсерваторије за безбедност саобраћаја (ERSO, 2008) дат
је осврт на циљеве безбедности. Квантитативни циљеви су резултати које једна земља тежи да постигне у
датом временском оквиру.
Аустралијски водич о безбедности саобраћаја (Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group, 2006)
препоручује пажљиво дефинисање циљева који ће да одсликавају кључне аспирације визије, да дају
јасне смернице свим заинтересованим странама да буду мотивисане и амбициозне у свом доприносу у
побољшању безбедности саобраћаја.
Без разлике да ли је циљ е главни, споредни, краткорочни или дугорочни, он треба да има временски
оквир и да садржи конкретне вредности (пр.: смањити број погинулих за 40% у наредних 5 година, или
за 50% у наредних 10 година, итд.). Треба узети у обзир дефинисане циљеве за унапређење безбедности
саобраћаја и степен побољшања безбедности у земљама које су се показале као најуспешније у управљаљу
безбедношћу саобраћајем. Циљеви могу да се изразе у различитом облику, али најчешће као:
-- Смањење броја погинулих у СН за Х% у XXXX год. у поређењу са YYYY год.
-- Смањење броја погинуле деца/пешака у СН за Х% у XXXX год. у поређењу са YYYY год.
-- X или мање погинулих у СН до XXXX год. у поређењу са YYYY год.
-- Смањење броја погинулих на 100 000 становника за X% у ХХХХ год. у поређењу са YYYY год.
-- Смањење броја СН за Х% у XXXX год. у поређењу са YYYY год.
Неке земље (прим. Аустралија и Швајцарска) су одлучиле да, уместо апсолутним, дефинишу циљ
релативним бројем (прим.: „мање од N погинулих на 100 000 становника“) у покушају да пренесу поруку да
је неприхфатљиво да има и једног погинулог на путевима. Добро дефинисани циљ треба да буде:
-- Квантитативни (да садржи конкретне вредности)
-- Временски ограничен (да има временски оквир)
-- Разумљив (једноставан за објашњење)
-- Измерљив (да може да се оцењује)
-- Изазов (али остварљив)
-- Базиран на предвидљиве трендове (да би био реалан).
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У Извештају (Transport research centre, 2008) дата је препорука да све државе треба да усвоје амбициозне,
остварљиве и емпириски базиране циљеве, како би се постигла већа успешност и одговорност у побољшању
безбедности саобраћаја на путевима.
2.1.4. Дефинисање показатеља успешности
За све или за већи део активности, треба да се дефинишу показатељи за мерење квалитета и успешности.
Показатељи могу бити производни, процесни и организационе ефикасности (OECD 2002).
Постоје два типа производних показатеља:
-- Показатељи за незгоде, погинуле и повређене (директни показатељи) - релевантни су за активности
које треба да се предузму за промену ових вредности - показују да ли је предузимањем предвиђених
активности остварен очекивани број незгода, погинулих и повређених.
-- Показатељи понашања (индиректни показатељи) – да ли долази до промене одређеног типа
понашања у саобраћају услед активности у стратегији (прим.: ако је предвиђена „кампања за употребу
сигурносних појасева“, показатељ може да буде број возача и путника који су везани сигурносним
појасом).
Процесни показатељи се односе на реализацију активности предвиђених стратегијом. Показатељ може
да буде број сати полицијске принуде, број сати наставе из безбедности саобраћаја у школама, број обучених
лица за ревизију безбедности саобраћаја, итд. Процесни показатељи су корисни за процену успешности
стратегије, јер указују на поштовање активности стратегије.
Показатељ организационе ефикасности показују да ли је одређени субјект, надлежан за реализацију
активности за унапређење безбедности саобраћаја, ефикасан и да ли доприноси у постизању циљева. За
развој овог показатеља може да помогне организациона анализа субјекта (на пр. у Холандији се годишње
спроводи истраживање по општинама попуњавањем упитника у циљу регистровања типа и обима
активности за безбедност саобраћаја на путевима).
2.1.5. Развој мера
Избор одговарајућих и ефикасних мера зависи од доброг разумевања проблема безбедности у сообраћају.
Према Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group, 2006, потребно је да се одговори на следећа питања:
-- Која је природа СН у односу на тип СН? Да ли постоји изложеност ризику (у односу на популацију,
растојања путовања, регистрирана возила,..)
-- Где се догађају СН? Да ли свугде или на одређеним путевима?
-- Које су карактеристике учесника у одређеним типовима СН? (пол, узраст или којој групи припадају
- возачи, путници, пешаци, бициклисти)
-- Када се догађају СН? У које доба дана, ког дана у недељи? Да ли се СН догађају сезонски, и да ли је то
повезано са временским условима?
-- Који фактори су допринели настајању СН? ( недовољна вештина управљања возилом?)
За селекцију мера Аустралијски водич препоручује два системска приступа у пракси: Хедонову матрицу
и приступ тзв. „безбедног система“. Хедонова матрица идентификује догађаје које доприносе настајању СН
и повреда учесника, оштећења на возилу пре, за време и после настајање СН (Т.1). Овај приступ обухвата
четири групе (класе) мера за смањење броја СН и минимизацију утицаја СН на друштво:
1) Мере контроле изложености ризику (пр.: забрана вожње ноћу за одређене категорије возача,
лиценце за превоз путника,..)
2) Мере за смањење ризика од СН (побољшања на возилима, вертикалној и хоризонталној
сигнализацији)
3) Мере за побољшање заштите корисника пута (побољшање отпора возила на судар)
4) Мере за давање помоћи повређенима (брзо реаговање служби хитне помоћи, бољи третман
траума,..).
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Табела 1. Хедонова матрица

Фактори/фазе

Пре незгоде

За време незгоде

После незгоде

Људски

Обука, понашање (пр. не бити под
дејством алкохола), навике, упадљива
одећа пешака и бициклиста, контрола
изложености

Примена заштитних
механизама у возилу

Брзо деловање
хитне помоћи, бољи
третман трауме

Возило

Примарна безбедност (пр. добре
кочнице, иеисправност возила,
видљивост)

Секундарна
безбедност (пр.
заштита путника,
отпорност на судар)

Уређаји који скрећу
пажњу (пр. мобилни
телефони)

Пут

Прегледност пута, повољна путна
геометрија, добро стање коловозне
конструкције, видљивост

Странична
безбедност пута
(заштитне ограде)

Банкине за
заустављање у
хитним ситуацијама

Извор: Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group. (2006).

Приступ „безбедног система“ је промовисан у Аустралијском националном акционом плану безбедности
саобраћаја из 2005/06 (Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group. 2006). Циљ је био безбедно путовање за
све кориснике минимизацијом ризика од интеракција елемената путног транспортног система. (Дијаграм 2).

Дијаграм 2. Концепт приступа „безбедног система“
Извор: Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group. (2006).

Приступ омогућава корисницима пута да нису изложени већем физичком напрезању од прага
издржљивости. Ово се најчешће може постићи смањењем брзине кретања. Будући да се ради о ниским
брзинама, прилично је мала вероватноћа да ће јавност да прихвати овакву тезу. Одавде произлази да се
толерантна физичка сила може потражити у комбинацији отпорности возила на сударе, заштитне опреме
на возилима, заштитне ограде на путу, итд.
2.1.6. Праћење (мониторинг)
Праћење је први корак систематске оцене стратешких докумената - разумевање проблема и подизање
свести о значају проблема безбедности сообраћаја. Праћење реализације стратегије обухвата систематско
препознавање и мерење предузетих активности стратегије безбедности (OECD, 2002). Без праћења се
не може знати да ли је стратегија била спроведена (Wegman, 2003). Систематско прикупљање података и
анализа трендова омогућава поређење циљева са добивеним резултатима.
Праћење се проводи и/или координише од стране тела за праћење реализације стратегије, при чему се
подноси годишњи извештај доносиоцу стратегије.
2.1.7. Оцена (евалуација)
Оцена представља систематско проучавање и процена ефикасности различитих мера стратегије
безбедности саобраћаја – да ли и колико је смањен број СН, и/или тежина повреда, да ли је промењено
понашање учесника у саобраћају (Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group, 2006).
За оцену ефикасности мера, користе се генерално три формалне процедуре (алатке) (OECD, 2002):
1) Анализа трошкова и користи (Cost – Benefit Analysis)
2) Анализа трошкова и ефикасности (Cost – Effectiveness Analysis), и
3) Мултикритеријумска анализа (Multi Criteria Analysis).
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Оцена треба да дâ одговор и на следећа питања (Cairney, P., Turner, B., Imberger K., ARRB Group, 2006):
-- Колико је времена утрошено и колики су трошкови спровођења одређене мере, како су коришћени
ресурси? Да ли је спровођење завршено у предвиђеном року и са очекиваним ресурсима? Да ли је
спровођење мера прекорачило буџет?
-- Место и врста појављивања проблема у процесу спровођења мера?
-- Да ли је спровођење одређене мере испунило захтеве? (у погледу посећености одређене циљне групе, итд.)
-- Колики је био утицај мера? (у погледу медијске покривености, мишљења циљних група, итд.)

3. ОСВРТ НА НАЦИОНАЛНУ СТРАТЕГИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
Национална стратегија Републике Македоније (РМ) о безбедности саобраћаја на путевима у периоду
2009 – 2014 је по први пут донешена Одлуком седнице Скупштине РМ у новембру 2008 год. У изради
су учествовали: координативно тело Републичког савета за безбедност саобраћаја на путевима (РСБСП),
одређене институције из земље и иностранства и сарадници – експерти из одређених области.
Национална стратегија садржи пет поглавља. У првом поглављу су дефинисани циљ, визија, мисија,
вредносни принципи, главна подручја деловања и праћење реализације. У другом поглављу је дат увод у
стратегију и поново је потенцирани главни циљ. Треће поглавље садржи мере за побољшање безбедности
саобраћаја на путевима. У четвртом поглављу је дата прогноза очекиване реализације до жељеног
стања. Прогноза се односи на тренд смањења броја СН, погинулих и погинулих на милион становника у
периоду 2008 - 2014 по годинама. У петом поглављу су дати прилози SWOT анализе, приказана је анализа
безбедности саобраћаја у периоду 2000 – 2007, коришћена Законска регулатива РМ и акти Европске уније
(ЕУ) приликом израде Стратегије.
3.1. Анализа Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Македоније
Визија безбедности саобраћаја у РМ је дефинисана као „50% смањење броја жртава у саобраћају до
2014 године и без деце – жртава у саобраћају“. Овако дефинисана визија више асоцира на циљ безбедности,
јер садржи конкретне вредности и временски оквир. Према препорукама и примерима најбољих пракси,
визија је иновативни опис будућег саобраћајног система једне земље.
Главни циљ Националне стратегије је „смањење броја жртви у саобраћају на путевима РМ до 2014
год. за 50%, и нула деце – жртава учесника у друмском саобраћају“. Овако дефинисани, главни циљ у већем
делу задовољава препоруке и најбоље примере, али је сувише амбициозан, тешко остварљив. Ипак, реч је
о првој Националној стратегији, са роком постизања циља од само 5 година. У овом контексту су подаци о
броју погинулих у СН у периоду 2009 – 2012 (има и погинуле деце). Није јасно прецизирано у односу на коју
предходну годину ће се односити смањење броја погинулих за 50% (иако може да се примети да се односи
на 2008 годину, т.ј. на годину пре доношења Стратегије).
У Стратегији недостају краткорочни, средњорочни и дугорочни или споредни циљеви. Дефинисано
је укупно 26 мера сврстаних у девет група. За сваку меру су дате активности за спровођење. У погледу
селекције мера, не може да се препозна који је приступ примењен. Не постоје показатељи успешности.
Предвиђено је праћење у циљу сазнања да ли су мере спроведене, али није могуће измерити успешност
мере. Није предвиђена оцена Националне стратегије.

4. ЗАКЉУЧАК
Национална стратегија Републике Македоније из 2009 год. је први стратешки документ о безбедности
саобраћаја. За почетак, довољно је што такав документ уопште постоји. До 2008 године Македонија је
била једна од ретких земаља у Европи која није имала свој стратешки документ (није било визије, циљева
безбедности саобраћаја на путевима). Из анализе ове прве Стратегије, можемо да закључимо да нису
коришћене препоруке и најбољи примери из праксе разних међународних институција (OECD, WHO, UN)
или успешних земаља на пољу безбедности, као Шведске, Холандије, САД, Аустралије.
Развој и доношење стратегија безбедности саобраћаја представља процес којем треба да се приступи
врло пажљиво, и при томе да се укључе све заинтересоване стране. Ако Македонија жели да има стратегију
безбедности саобраћаја на путевима која ће да даје позитивне резултате, онда би требало да прати
тенденције најбољих пракси и успешних стратешких докумената o управљању безбедношћу саобраћаја.
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ЕВАЛУАЦИЈА ОБУКЕ ЗА МЛАЂУ ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
EVALUATION OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN TRAINING
Душан Рафаиловић1, Миладин Нешић2, Дејан Николин3, Марко Димитријевић4
Резиме: Едукација деце o безбедности саобраћаја представља једну од најзначајнијих системских мера за
унапређење безбедности саобраћаја. Едукација деце не само да унапређује безбедност деце, као учесника у
саобраћају, већ и подиже свест грађана о значају безбедности саобраћаја. Законом о безбедности саобраћаја
на путевима дефинисане су одговорности, између осталих и органа локалне самоуправе и удружења и група
грађана, и тиме створени услови да се едукација деце унапреди. У складу са тим одредбама на територији
Градске Општине Земун спроводи се Пројекат „Безбедан Пут“ који се реализује у сарадњи невладине
организације „Асоцијација за унапређење саобраћаја“ и локалних органа власти Општине Земун. Пројекат
подразумева реализацију едукације за школску децу од 1. до 4. разреда основних школа. У раду је приказан
програм и евалуација едукације спроведени током 2010. године у пет основних школа у Земуну.
Кључне речи: Едукација, Обука, Безбедност саобраћаја, Школска деца
Abstract: Children road safety education represent one of the most important system measures of road safety
improvement. Not only that children education improves the children road safety as a road users, but also raise
road safety awareness. Road safety law define responsibilities, among others, for local communities and non
governmental organizations and thus opportunities to improve children road safety education. In compliance
with those provisions, in the Community of Zemun, NGO „Association for road safety improvement“ and local
authority Project „Safe Road“ has been conducted. Project is aimed at children road safety education at 1. to 4.
elementary school grades. This paper presents education program and evaluation that has been conducted during
year of 2010, in five elementary schools in Zemun.
Keywords: Education, Training, Road Safety, Schoolchildren.

1. УВОД
У светским размерама, повређивања у саобраћају су други водећи узрок смртности деце узраста 5-9
година (после инфекције доњих респираторних органа) (WHO, 2008). Обезбеђивање помоћи деци (и
осталим учесницима у саобраћају) да успоставе безбедну интеракцију са саобраћајем је неопходна мера за
спашавање дечјих живота унапређењем њихове безбедности у саобраћају.
Иако постоје различити приступи у унапређењу безбедности деце у саобраћају, најчешће су
обухваћене мере у области образовања (свих облика: институционалног, јавног информисања, обучавања,
усавршавања), дизајна (инфраструктуре и возила) и принуде саобраћајних прописа.
Саобраћајно образовање и васпитање је схваћено као целоживотни процес чији су најважнији
циљеви: стицање знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају, унапређење и
учвршћивање позитивних ставова и понашања у саобраћају (Липовац et al., 2010:47). За децу оно типично
укључује одређене програме обуке прилагођене степену развоја за сваки узраст, практичне обуке за децу
пешаке, обуке за стицање основних или напредних вештина (у зависности од узраста) у вожњи бицикла и
припрему старијих малолетника за полагање возачког испита (OECD, 2004:37).
1 Државни секретар, Душан Рафаиловић, дипл. инж. саобраћаја, Министарство саобраћаја, Немањина 22-26, Београд, rafailovicdusan@
gmail.com
2 предавач струковних студија, Миладин Нешић, дипл. инж. саобраћаја, Криминалистичко–полицијска академија, Цара Душана
196, Земун, 11080, Србија, miladin.nesic@kpa.edu.rs
3 Дејан Николин, студент, Криминалистичко–полицијска академија, Цара Душана 196, Земун, 11080, Србија
4 Марко Димитријевић, студент, Криминалистичко–полицијска академија, Цара Душана 196, Земун, 11080, Србија,
dimitrijevicmarko7@gmail.com

65

Душан Рафаиловић, Миладин Нешић, Дејан Николин, Марко Димитријевић
ЕВАЛУАЦИЈА ОБУКЕ ЗА МЛАЂУ ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
На међународном нивоу, значај образовања о безбедности саобраћаја је признат Конвенцијом
Уједињених нација о друмском саобраћају из 1968. год., у којој се наводи: уговорне стране ће предузети
потребне кораке да обезбеде систематично и непрекидно саобраћајно образовање на свим школским
нивоима, а консолидованом резолуцијом о друмском саобраћају из 1998. додатно допуњено (OECD,
2004:37).
У националним оквирима, у 2. поглављу Закона о безбедности саобраћаја на путевима (ЗБС), (Основна
начела безбедности саобраћаја на путевима) (Липовац et al., 2010:44) члан 6. ЗоБС-а дефинише одговорност
за спровођење саобраћајног образовања и васпитања: 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: ... 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, ... 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.
Овакве обуке нису реткост ни у нашим ни у условима других средина, али су ретке евалуације
спроведених програма обуке, па њихова евентуална успешност углавном остаје непозната.
Према резултатима пројекта ROSE25 (ROSE25, 2005:251), у узорку од 193 анализирана програма обуке,
тек у 70 случајева (36%) је спроведена нека врста евалуације, и то најчешће као стандардни упитник којим
се испитују ставови корисника о спроведеној обуци. Само у 28 случајева резултати су и објављени.
Међу општим препорукама пројекта ROSE25 за активности у области обуке о безбедности саобраћаја
(стр. 253) препознаје се да концепт повезаних модула са понављањем главних елемената повећава ефекат
одрживости у смислу промена ставова и понашања. Серија сесија са порукама које се понављају и
обнављањем вештина је боље него појединачни догађаји. Појединачни догађаји не доводе до одрживих
резултата.
У складу са одредбама ЗБС и препорукама струке, невладина организација „Асоцијација за унапређење
саобраћаја“ из Београда уз подршку Градске Општине Земун, је спровела програм обуке за децу 2-4. разреда
основних школа (ОШ) у Земуну, и евалуацију. Пројектом нису обухваћена деца првог разреда јер евалуација
није прилагођена њиховом узрасту (велики број њих још увек није савладао читање и писање).
Циљ спроведене обуке је да се едукацијом ученика основних школа подигне њихова свест о значају
безбедности саобраћаја и безбедног понашања у саобраћају. Током обуке указивано је на небезбедна
понашања у саобраћају и њихове последице, и даване су сугестије за безбедно понашање, како би се
постигло да то постане рутина њиховог понашања односно свакодневни део њиховог живота.
Циљ евалуације Програма спровођењем тестирања пре и после обуке је да се сагледају ефекти обуке и
евентуално увиде пропусти и могућности унапређења како би се у наставку реализације унапредили.

2. МЕТОДЕ ОБУКЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ
Пројекат обуке за децу 2-4. разреда основних школа „Безбедан пут“ се реализује од 2010. године. Обуку
реализује невладина организација „Асоцијација за унапређење саобраћаја“ уз финансијску подршку Градске
Општине Земун. Испрва се састојао од једночасовне наставе са применом анимираних мултимедијских
садржаја, а у последње време је допуњен и практичном обуком на полигону. Обуку је до сада похађало око
15.000 деце у школама на територији градске општине Земун.
Предмет овог истраживања је обука са евалуацијом која је спроведна у периоду од 1. до 5. марта
2011. године, у пет (5) основних школа у Земуну: ОШ „Соња Маринковић“, ОШ „Сава Шумановић“, ОШ
„Светозар Милетић“, ОШ „Мајка Југовића“ и ОШ „Горња Варош“. У свакој школи Програм је реализован
у току једног дана. То је подразумевало следеће: претходно тестирање (деце другог, трећег и четвртог
разреда), одржавање наставе, а потом опет тестирање.
Претходно тестирање вршено је уз помоћ учитељица које су најчешће одабирале по 10 ученика (по
правилу најбољи ученици) у сваком разреду и обезбеђивале самостално и исправно попуњавање тестова.
С обзиром да међу децом првог разреда још увек има деце која не знају да пишу и читају, њихово тестирање
није вршено. У појединим школама нису спроведена сва предвиђена тестирања. Тест се састоји од укупно
осамнаест (18) питања прилагођених узрасту и степену знања ученика. Десет (10) питања су сликовитог
типа са понуђеним по два (2) одговора, односно по две слике од којих једна приказује безбедно, а друга
небезбедно понашање (слика 1). Одабир тачног одговора вршен је уписивањем знака X код одговарајуће
слике. Осам (8) питања су текстуалног типа, у форми питања на које треба дати одговор заокруживањем
понуђених ДА или НЕ у три (3) случаја и уписивањем описног одговора у пет (5) случаја.
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Слика 1. Тест за евалуацију

На почетку обуке ученицима су дељени флајери са саветима деци и родитељима о безбедном учешћу
деце у саобраћају, и тестом који су деца претходно попуњавала. Потом би уследило предавање о саобраћају
и безбедности саобраћаја са посебним освртом на садржаје који указују на то шта утиче на безбедност деце
у саобраћају. Затим би уследила пројекција анимираног (цртаног) филма у трајању од 15 минута којим се
обрађује пет (5) типичних ситуација значајних за безбедност деце у саобраћају, и које објашњава спикер.
Свака ситуација приказује небезбедно понашање деце, које може да доводе до саобраћајне незгоде, а потом
и безбедно понашање деце.
1) Прва ситуација је прелазак детета на црвеном светлу семафора, чује се шкрипа кочница аутомобила
и ударац. У следећој сцени дете се буди у болници, а саме последице приказују се на адекватан начин
прилагођене деци (без потресних сцена). У следећој сцени приказано је како треба да се пређе улица
на семафоризованом пешачком прелазу.
2) Друга ситуација је без семафора. Поново се приказује дете које прелази улицу неправилно, овог
пута поред пешачког прелаза, чује се шкрипа кочница аутомобила и ударац. У следећој сцени дете се
поново буди у болници, а након тога приказано је како треба правилно да се пређе улица у случају да
семафор за пешаке не постоји.
3) Трећа ситуација се односи на прелазак улице по изласку из аутобуса. У лошем примеру дете не чека
да аутобус оде него одмах претрчава улицу са наравно негативним крајем. Након тога показује се
позитиван пример када дете изађе из аутобуса и сачека да се аутобус укључи у саобраћај.
4) Следећа сцена приказује дете које хода дуж улице држећи мајку за руку. Након што са друге стране
улице угледа сладоледџију, истргне руку и претрчи улицу у намери да оде по сладолед. Том приликом
га удара аутомобил. У следећој ситуацији приказује се дете које правилно прелази улицу са мајком.
5) Последња приказана ситуација је она у којој се деца играју близу улице након чега им лопта оде на
улицу. Једно дете креће по лопту, излеће пред аутомобил који га удара. Као и у претходним примерима,
након негативног, погрешног поступања дат је позитиван пример у коме се играју у парку, на месту
које је за то предвиђено.
Предавач је током пројекције додатно појашњавао ситуације (слика 11), а након тога, у преосталих 15
минута је вршена анализа анимираног филма и притом је дискутовано о томе шта им се свидело, а шта не,
а затим и шта је добро, а шта не у којој ситуацији.
Након завршене обуке поново би било вршено тестирање ученика на исти начин као и код претходног
тестирања.
Подаци о тестирању су обрађени и формирана је база података као основ за даље анализе.
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Евалуација обуке вршена је на узорку од 112 ученика који су тестирани пре обуке и 121 ученика после
обуке. У ОШ Светозар Милетић тестирано је само 10 деце, и то мешовито из свих разреда и пре обуке па
су ови подаци од значаја само за свеукупну анализу. У 2. разреду ОШ Сава Шумановић није било тестиране
деце пре обуке. Осим у 4. разреду ОШ „Мајка Југовића“, где је тестирано 9 ученика после обуке и 2. разреду
ОШ Соња Маринковић, где је тестирано по 12 ученика и пре и после, у свим осталим разредима и ОШ
тестирано је по 10 ученика и пре и после.

Слика 2. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 3. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Ако се посматра укупан биланс обуке види се да је проценат тачних одговора после обуке порастао
за разлику од 3,4% (са 76,7% пре обуке на 80,1% после обуке). Посматрано по ОШ, једино „Горња Варош“
бележи погоршање резултата (разлика од 1,3%), док је у осталим забележено побољшање. Највећи помак
остварен је у ОШ „Сава Шумановић“ где је остварено побољшање са разликом од 11,7%. У ОШ „Светозар
Милетић“ није вршено тестирање после обуке, али је пре обуке вредност већа него у свим осталим школама,
било пре или после тестирања. Слика 2 приказује укупне резултате по ОШ.

Слика 4. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 5. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Посматрано по разредима, остварено је побољшање у свим случајевима. Највећи помак је остварен у 3.
разреду (разлика од 6,1%), потом у 2. (разлика од 5,1%), а најмањи у 4. разреду (разлика од 0,2%). Међутим,
стартни ниво знања у 4. разредима је већи него у осталим разредима.
Кад се пореде међусобно 2. разреди, по позитивном резултату се издваја ОШ „Соња Маринковић“
(разлика од 10%), док се по негативном издваја ОШ Горња Варош (разлика од 7,8%). У 3. разредима се
уочава побољшање у свим разредима са највећим побољшањем у ОШ „Сава Шумановић“ (разлика од 15%).
И у 4. разредима се примећује побољшање у свим разредима, а највећи помак је такође остварен у ОШ
„Сава Шумановић“ (разлика од 7,2%). Слике 4, 5. и 6. приказују резултате по разредима.
У ОШ „Соња Маринковић„ остварен је помак у свим разредима, али је највећа разлика у 2. (10%), потом
у 3. (3,1%) и најмања у 4. (0,5%). Резултати у ОШ „Сава Шумановић“ показују позитивне резултате и у 3. и
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4. разреду (разлике од 15% и 7,2%, респективно). У ОШ „Мајка Југовића“ је такође остварено унапређење,
али је оно мање изражено. Разлике износе 5,5% и 2,8% респективно за 2. и 3. разред. Коначно, у ОШ „Горња
Варош“ је у 2. разреду остварено погоршање знања са разликом од 7,8%, мање побољшање у 3. разреду са
разликом од 3,3% и минорно побољшање у 4. разреду са разликом од 0,6%. Резултати су дати на сликама 7,
8, 9. и 10.

Слика 6. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 7. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 8. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 9. Преглед тачних одговора ученика свих
школа, пре и после едукације

4. ДИСКУСИЈА
С обзиром да се Пројекат реализује од 2010. године, то су деца трећег и четвртог разреда већ прошла
предметну обуку током 2010. године. Код те деце је често, током наставе препознато да са сећају појединих
садржаја, и у неким ситуацијама због тога губе и даље интересовање за праћење наставе. Узраст 4. разреда
је ментално најзрелији, има најразвијеније когнитивне особине међу анализираним разредима па су и на
претходном тестирању показали најбоље резултате. Ово се може објаснити добрим општим знањима или
пристојном ретенцијом везаном за обуку од претходне године. С друге стране, чињеница да резултати оба
тестирања износе око 80% указује да постигнути ниво знања није на задовољавајућем нивоу. Ово указује
да треба преиспитати програм обуке, односно усклађеност са питањима из теста, као и можда преиспитати
потребу да се питања преформулишу. Ово посебно кад се узме у обзир да просечни укупни резултати
постигнутог знања износе око 80%.
Узраст 2. и 3. разреда је постигао врло сличне резултате (са врло малом разликом у претходном
тестирању у корист 2. разреда). Ово би се могло објаснити одговарајућом прилагођеношћу програма баш
овим узрастима јер се код њих примеђује унапређење знања.
За ове анализе укупних резултата, укупан узорак по разредима и ОШ износи бар 30, па се резултати
могу сматрати валидним. Међутим, сваки разред понаособ има узорак од око 10 ученика па су резултати
дати само информативно.
Треба напоменути и да је пројекат у међувремену осавремењен и допуњен практичним садржајима на
полигону што је значајно утицало на заинтересованост и фокусирање пажње на наставу.
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Слика 10. Преглед тачних одговора ученика свих школа,
пре и после едукације

Слика 11. Одржавање наставе

5. ЗАКЉУЧАК
У ранијим истраживањима је већ показано да едукација деце у безбедности саобраћаја може да повећа
знање. Приказаним програмом обуке и евалуацијом су не само потврђени ти налази већ је, што је можда
још важније, извршена оцена прилагођености предметног програма деци узраста 2-4. разреда, и извучене
су поуке за унапређење реализације Пројекта. Унапређење се може вршити у свим фазама: претходном
тестирању, извођењу наставе и тестирању након наставе. Требало би преиспитати питања са теста и можда
их више усагласити са програмом обуке и узрастом. Такође, унапређење је могуће и у поступку тестирања
јер је могуће да учитељи и учитељице њих помажу деци приликом решавања теста. Узорак по одељењима
би требало да се повећа а избор деце вршити на случајан начин (рецимо жребом). Коначно, приликом
реализације Пројекта није постојала контролна група па би најзначајнији напредак у поступку тестирања
био остварен управо одабиром овакве групе. У поступку извођења наставе треба формулисати додатна
објашњења везана за поједина питања из евалуационог теста (због ограничења обима овог текста ови
резултати нису приказани). Корисно би било и да се резултати претходног тестирања анализирају пре
обуке па да се током наставе посебна пажња обрати на питања за која је било најмање тачних одговора.
Овим би се директно утвђивала образовна потреба и настава ad hoc прилагођавала полазницима.
Спровођење оваквих евалуација приликом реализације сличних пројеката може допринети ефективнијем
коришћењу средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја у локалним заједницама јер се обуке
могу међусобно поредити по квалитету и, што је можда још важније, унапређивати.
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SIGNIFICANCE OF THE ROSEE PROJECT – ROAD SAFETY IN SOUTH EAST
EUROPEAN REGIONS 2012 – 2014
ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ROSEE – БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У РЕГИОНИМА
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 2012 – 2014
Jovica Vasiljević1, George Yannis2, Elisa Sabbadini3
Abstract: In this paper iz given review of the International ROSEE project – Road Safety in South East European
Regions, in which together participates ten partners from six countries (Bulgaria, Greece, Italy, Romania, Slovenia and
Hungary) and more then ten national and international organizations acting as observers, including representatives
from Serbia. The project started in October 2012 and will be completed in September 2014. Goal of the project is
to provide support to gevernments at the national and regional level in the selected South-East European regions
to improve coordination in promoting, planning and operation of primary and secondary road networks with an
emphasis on improving traffic safety performance and network accessibility. ROSEE project (http://www.roseeproject.eu/) is supported by the South East Europe Programme (http://www.southeast-europe.net/en/).
Keywords: ROAD SAFETY, PRIMARY AND SECONDARY ROAD NETWORKS, LOCAL COMMUNITY,
PROJECT, ACTIVITIES
Резиме: У раду је дат приказ међународног пројекта ROSEE – Безбедност саобраћаја у регионима
југоисточне Европе, у коме заједно учествује десет партнера из шест држава (Бугарска, Грчка, Италија,
Румунија, Словенија и Мађарска) и више од десет националних и интернационалних организација у
својству посматрача, међу којима су и представници из Србије. Пројекат је започет у октобру 2012. године
и биће завршен у септембру 2014. године. Циљ реализације пројекта јесте да пружи подршку владама на
националном и регионалном нивоу у одабраним регионима југоисточне Европе, да унапреде координацију
у промовисању, планирању и активностима на примарној и секундарној путној мрежи са акцентом на
побољшање перформанси безбедности саобраћаја и доступности мреже. ROSEE пројекат (http://www.roseeproject.eu/) је подржан у оквиру Програма за југоисточну Европу (http://www.southeast-europe.net/en/).
Кључне речи: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА ПУТНА МРЕЖА,
ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА, ПРОЈЕКАТ, АКТИВНОСТИ

1. INTRODUCTION
Road networks are crucial for the economic, political and social development of the South East European Space.
Road transport networks create a lifeline - including access to economic resources, health care and educational
opportunities. In addition, the road transport networks in the region enable transnational communication and
exchange including closer cooperation and interaction with the countries of the region and with the larger European
Union. The SEES is becoming a preferred destination for tourism and many tourist travel to and throughout the
countries using the primary and secondary road networks.
Transport and motorization levels are increasing throughout the South East European space. The motorisation
rate has been increased by 8% in the European Union in the period 2001-2009 and in many SEE countries this
increase is particularly marked. This is the case of Slovenia (17%), Hungary and Slovakia (23%), Bulgaria (29%),
Romania (37%)4.
1 Assistant Director, Vasiljević Jovica, Ph.D., Road Traffic Safety Agency, Boulevard Mihajlo Pupin 2, Belgrade, Serbia, jovica.vasiljevic@abs.gov.rs
2 Associate Professor, Yannis George, Ph.D., National Technical University of Athens, Iroon Polytechniou Street 5, Zografou, Athens,
geyannis@central.ntua.gr
3 Sabbadini Elisa, ALOT s.c.a.r.l. - Agency of East Lombardy for Transport and Logistics, Via Cipro 16, Brescia, Italy, elisa.sabbadini@alot.it
4 Source: Eurostat

71

Jovica Vasiljević, George Yannis, Elisa Sabbadini
SIGNIFICANCE OF THE ROSEE PROJECT – ROAD SAFETY IN SOUTH EAST EUROPEAN...
Numerous national and transnational road infrastructure projects financed by governments in the region
and the donor community aim to make road transport fluid and promote accessibility within the SEES and with
the EU. Many of the road infrastructure development projects focus on strengthening and extending the main
corridor networks in the region and primary roads and secondary roads. On the positive side, the development
of the network is underway. On the down side, road safety has not consistently been considered in the design,
maintenance and operation of the road networks in the region. As a consequence the region is experiencing an
increase in the negative side effects of transport including congestion, pollution, noise and road crash injury. The
negative side effects of transport have enormous social and economic cost implications to national and regional
government budgets and they contribute to a decrease the accessibility and liveability of regions and communities
in the South East European Space. According to estimates by the World Health Organization, road crashes cost
national governments annually about 2% of GDP.
Road crashes create tremendous losses for businesses operating vehicle fleets as indirect costs such as lost
productivity and legal fees are not generally covered. A large portion of those killed and injured are the most
vulnerable, including pedestrians, cyclists, and riders/drivers of powered two-wheelers, children and the elderly. In
the EU, 44% of road crash casualties are unprotected road uses. The WHO estimates that for each fatality, 70 people
in a community are negatively affected.
South-East Europe regions are among the worst road safety performers in Europe, suffering higher road crash
injury and mortality rates and slower and causality reduction trends than the EU average. Countries such as Greece,
Bulgaria, Romania, and to a less extent Slovakia and Hungary have a road deaths rate per population by far above
the EU average of 62 deaths per million population in 20105. While road deaths have been reduced by 43% on
average in the EU27 in the period 2001-2010, SEE countries members of the European Union are generally lagging
behind with reductions in the range of 44% (Slovakia and Italy) to 3% (Romania). The only exception is represented
by Slovenia (-50%).
In the South-East Europe (SEE) countries that are currently not members of the European Union, crash
and fatality rates are even higher, showing the criticalness of the situation in the region and the need of urgent
improvements. In Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia rates are above 100 deaths per million populations in
20096. For the EU member states, the poor performance in the SEE countries is slowing down overall progress at
EU level. It emerges clearly that the EU needs to step up efforts particularly in the member states in SEE to reach
the 2020 EU road safety target.
Road crashes are a significant public health and economic burden and influence people’s travel choices. People
are less likely to choose sustainable forms of mobility such as walking and cycling when they feel threatened by a
road crash. Those who are dependent on walking and cycling as a regular mode of travel due to economic reasons
are at the greatest risk of a road crash. Studies show that road crashes disproportionally affect the poor and can push
a family into poverty when a main bread winner is involved in a road crash.
Because of the mentioned problems, ROSEE started and builts on the experience of SOL project - Save Our
Lives Project which is intended to enhance capacities of local and regional stakeholder to prevent road accidents in
Central Europe. The principle of applying a data led road safety management to Central Europe will be transfered
to South East Europe regions.
The project ROSEE will support pilot communities in the selected South-East European regions to strengthen
their approaches to road safety and sustainable mobility in order to prevent deaths and injuries caused by road
crashes. Road safety and sustainable mobility are key issues to improve accessibility of SEE regions.
The project ROSEE is approved under the 4th Call for Proposals in the South East Europe Transnational
Cooperation Programme.

2. PARTNERS IN THE ROSEE PROJECT
In ROSEE project together participates ten partners from six countries (Bulgaria, Greece, Italy, Romania,
Slovenia and Hungary) and more then ten national and international organizations acting as observers, including
representatives from Serbia.
Partners in the project are:
1) ALOT s.c.a.r.l. - Agency of East Lombardy for Transport and Logistics from Italy, Brescia, as a coordinator.
2) EUCon, Association EU CONCEPTS R&D – Romania.
3) GRSP, Global Road Safety Partnership Association– Hungary.
4) UniBS, DICATAM, , University of Brescia, Department of Civil, Engineering, Architecture, Land,
Environment and Mathematics – Italy.
5) KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd. – Hungary.
5 Source: CARE database and national data of the partners and observers in the project
6 Source: OECD-ITF and national data of the partners and observers in the project
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6) NTUA - National Technical University of Athens / School of Civil Engineering / Department of Transportation
Planning and Engineering – Greece.
7) AMZS, Automobile Association of Slovenia – Slovenia.
8) AVP, Slovenian Traffic Safety Agency – Slovenia.
9) UL FGG-PTI, University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering – Slovenia.
10) OY, Open Youth – Bulgaria.
On the list of the observers, among others are:
1) RTSA, Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia – Serbia.
2) RSBSP, National Council for Road Traffic Safety Former Yugoslav Republic of Macedonia- FYROM.
3) FIAF, FIA Foundation for the Automobile and Society – United Kingdom.
4) iRAP, International Road Assessment Programme – United Kingdom.
5) FMTC, Federal Ministry of Transport and Communications - Bosnia and Herzegovina.
6) ACA, Automobile Club of Albania – Albania.
7) HAK, Croatian automobile club – Croatia.
8) AMSCG, Automobile Association of Montenegro – Montenegro, etc.

3. MAIN OBJECTIVES OF THE ROSEE PROJECT
The main objective of ROSEE is to improve coordination in promoting, planning and operation of national and
regional road networks with an emphasis on improving accessibility and traffic safety.
Specific objectives are as follows:
1) Policies and data
-- Generate a better understanding of how the countries in the region are aligned with EU road safety and
network management policies and objectives (EU transport white paper, Road safety policy orientations) by
undertaking a rapid assessment.
-- Make recommendations for strengthening policy and legislation so as to strengthen the overall promotion,
planning and operation of the primary network from a road safety perspective.
-- Make recommendations for strengthening and broadening the type and quality of road safety data collected
on the networks and improving use of the data to guide decision-making on road crash and injury prevention
along the networks (primary and secondary).
-- Place road safety policies in the context of promoting sustainable forms of mobility and in the scope of
different sectors (such as Health, Environment, Transport, Roads and Justice).
2) Network coordination with an emphasis on road safety
-- Make individual recommendations for strengthening coordination of the primary network at the national
and transnational levels with particular consideration given to accessibility and road safety. These
recommendations will be incorporated into an investment proposal at the end of the project.
-- Implement a pilot to strengthen road safety management on key secondary networks (one in each country)
and contribute to better coordination, planning and operation for the network to ensure safety performance.
-- Increase knowledge and understanding among decision-makers and professionals in the participating
countries about the benefits and need for road safety as an integral part of network management.
-- Strengthen opportunities for regular dialogue among the countries of the SEES and with regional donors
network development and network priorities for the corridors.
-- Increase knowledge among professionals through training programmes about effective multi-component
approaches to network coordination, planning and operation with an emphasis on road safety.
3) Safer roads and mobility
-- On the primary network the main objective is to support national and transnational decision making
on network safety priorities and standards that include infrastructure and other relevant issues such as
enforcement, communications/information and rescue. Based on these a transnational investment proposal
can be developed that will contribute to strengthening the overall safety performance of the network.
-- Strengthen professional knowledge on road safety infrastructure management and contribute to a common
understanding among professionals in the South East European Space about road safety benefit, the role of
road designers and engineers in contributing to safety on the network, how to conduct a high quality road
safety assessment, methods for integrating the information into the planning and maintenance schemes.
-- Strengthen synergies between national policies on safety in road design and maintenance and the
implementation of concrete measures.
-- Contribute to increased safety for unprotected road users especially in linier villages.
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4) Road user behaviour
-- Create a common understanding among relevant professions in the countries in the SEES about effective
approaches to influencing road user behaviour, both the population and transit drivers.
-- Strengthen capacity in the SEES to implement integrated programmes to positively influence road user
behaviour including social marketing and enforcement campaigns. Knowledge gained in the training
courses will be tested by undertaking an integrated infrastructure, enforcement and social marketing
campaign focusing on speed.
All major outputs of ROSEE will be evaluated and validated regarding their transferability in other SEE regions.

4. METHODOLOGICAL APPROACH
Infrastructure safety management and improvement of driver behaviour are key components to improve
the accessibility of SEE networks. ROSEE is structured into 6 Work packages (WP) and for each WP a leader is
nominated for ensourning that WP tasks and deliverables are carried out entirely and according to schedule.
WP1 and WP2 will ensure well structured and efficient work, good documentation and effective dissemination
of the activities. WP3, WP4 and WP5 represent the core elements of the project: While WP3 will take stock and
analyse the istitutional and policy framework of participating SEE regions and propose a data-led approach to
strenghteen road safety management, WP4 and WP5 will enhance road safety through the implementation of
dedicated pilot projects based on adaptation of well known best practices to local needs. WP4 and WP5 will deal
with infrastructure safety management and driver behaviour respectivelly. Evaluation of pilot projects, validation
and transfeirability of project results will be the focus of WP6.
Since project inception the transnational cooperation will play a crucial role and project partners will be
closely and intensivelly involved to put forward expected results. The partnership will be able to demonstrate, and
inspire, European and EU candidate regions, how to better plan and promote transnational strategies to improve
accessibility by enhancing road safety and transport sustainability.

5. TRANSNATIONAL APPROACH
Road safety is an area where transnational cooperation for mutual learning and the exchange of good practice
is beneficial in terms of designing effective interventions and in terms of advocating for improvements. Globally
and regionally, opportunities to share lessons and experience across borders has proved to be a crucial factor in
raising awareness, motivating action and implementing effective solutions. The World report on road traffic injury
prevention (WHO, 2004) clearly states the importance of international cooperation on road safety. The countries of
the EU have decades of successful experience in managing road safety. This experience can be helpful to the new
member states and states outside of the EU. There is no need to reinvent the wheel. In addition, comparisons across
multiple countries can help motivate action by poorer performing countries.
The Road Safety Performance Index Programme (PIN) by the European Transport Safety Council (ETSC)
is a good example of how comparisons among multiple countries can spark action by countries that are
underperforming. ROSEE will take the examples to date one step further by enabling communities in a region to
exchange experience and compare data on road safety. ROSEE foresees the transfer of road safety know how among
different stakeholders and among different government levels with a country as well. The Project will provide SEE
regions with tools and opportunities for sharing experiences and lessons learned among decision-makers, experts,
practitioners, mobility managers and relevant stakeholders involved in road safety and sustainable transport issues.
Good practice examples that exist in the SEE but are not easily accessible or readily available to other SEE regions
will be identified and disseminated for the to benefit the whole programme area.
In addition to this, also well-known experiences from safer and/or best performing countries of Western
Europe will form the basis for the exchange of knowledge. The transnational approach is placed at the core of
Project Partners working strategy through the establishment of permanent Transnational Working Groups. The
ROSEE partnership is a transnational network in which each partner brings together public administrations and
communities with different needs in each country, in order to enhance road safety in SEE regions. The transnational
cooperation is vital for ROSEE as the issue the project is dealing with is of common and relevant interest to all
partners. National Agencies and Road safety councils are critical partners to develop and support policies while
universities, research centers and NGOs can bring the technical knowledge that is needed to support policy-makers
in effective network safety management, to adopt a data-led approach, to compare different best practices and best
case studies and take out of them the best solution applicable to local needs of SEE regions.

74

VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013

6. EXPECTED OUTPUTS AND RESULTS
WP3 on Policy and data analysis will deliver 1 Assessment tool to map relevant EU network safety priorities
with national road safety policies in the participating countries and 1 Assessment tool to assess the robustness
of network coordination, planning and operation in regards to road safety vis a vis European and international
good practice. A Professional development course on results focused road safety management and the safe systems
approach to road safety will also be delivered. This WP will produce a network management system focused on
safety performance of the network that involves stakeholders from relevant disciplines and sectors such as roads,
transport, health, environment, road hauliers, tourism.
In WP2 a SEES internet site for continued communication about issues on the network that are relevant to road
safety including laws and penalties for each country on key issues such as speed and drink-drive, construction,
weather, crashes, petrol and rest stops will be established.
WP4 will produce a Manual on conducting road safety assessments for the SEES based on European and
international good practice and 2 professional development courses:
1) On road safety assessments and
2) On Speed management.
In WP5, partners will jointly develop and deliver a Professional development course on unprotected road users,
effective road safety social marketing campaigns, strategic traffic law enforcement along corridors, first-aid, incident
management, approaches to monitoring and evaluating interventions aimed at improving road user behaviour to
understand impact of the interventions. At the end of the project a Project proposal investment planning tool for
integrated road safety projects will be formulated.

7. CONSISTENCY WITH THE LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL POLICIES OF THE
INVOLVED PARTNERS
ROSEE is consistent with National and local policies on road safety. First of all, all EU Countries involved in the
partnership need to implement the EU Directive 2008/96/EC on infrastructure safety management. For instance in
Hungary the implementing Edict n.176/2011 got into place on 15. 09. 2011. The information-exchange established
through this project can add much to the smooth implementation of this directive. The provisions of the Edict
176/2011 are operative on the roads of the TEN-T road network. It will be operative on the main Hungarian roads
from 2014, then, from 2015 on the roads that have a higher traffic volume then 10000 PCU/day. The road safety
professionals working at or with local governments have to be prepared to implement the regulations. The traffic
features, the road networks of a community differ from the national primary road networks, in the same time they
do connect (e.g.: trespassing main road, roads governed nationally within the territory of the community), so it
can be very important if traffic can be calmed in the community. It affects the inward traffic to the community and
the transit traffic as well, form which the later does not request the passing through the community. In the same
the local public transport can be confronted, it can suffer from the transit traffic (especially in case of a very busy
main road). In the same time in case of larger communities (having more complicated road network) it can cause
problems to supply the stores, etc. with goods in the city center and the difference between parking needs and
possibilities have to be considered.
In Serbia, the coordination of different stakeholders in traffic safety is poor and there is a problem of
responsibilities between different administrative levels. This is a gap that ROSEE can help to overcome. In Slovenia
a national strategy for cyclists safety is under preparation and ROSEE is expected to gather best practice examples
and identify positive measures from EU putting them into practice at national and local level.
ROSEE is perfectly consistent with the Italian Road Safety Plan and its objectives in particular with regards
to the improvements of vulnerable road users safety. Vulnerable PTW’s are more popular in southern European
countries and in the EU the mileage-related risk of being killed in a road traffic accident is 18 times higher for
motorcyclists than it is for other road users.
The objectives of the ROSEE project are also fully aligned with the Greek national road safety policy, as reflected
in the national strategic plan (NTUA, 2011). Integrating road safety to environmental and health concerns is one
of the Greek road safety policy objectives and will be assisted by the participation at the ROSEE project. Especially
during the economic crisis the optimization of costs and resources in addressing the road safety and mobility issues
is of crucial importance and the ROSEE project will contribute to this direction.
Finally the road safety audit and inspection proposed for the pilot project is expected to lead to important
improvements at the road network concerned in all SEE countries concerned.
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8. CONCLUSION
European and international experience show that road crashes are predictable, road crashes are preventable
and road crash injury is preventable. When networks are managed well road crashes are infrequent and the severity
of road crash injury can be reduced. Several European countries are excellent examples of this including France,
Switzerland and Germany.
In the interest of ensuring efficient management of the primary and secondary road networks in the region,
issues such as responsibility (e.g. who is responsible for ensuring safety outcomes overall irrespective of road
type and who is responsible on individual road types), common standards and common practices for network
development, management and maintenance also in respect to road safety are essential. Responsible professionals
must be working based on the same international standards, share a common understanding of the need for safe
roads for all road users and share common understanding of good practice approaches. In terms of the transnational
networks, regular communications among the agencies and individuals operating the network is crucial.
For the secondary networks it is essential that political leaders at the regional and community governments
levels along these networks develop shared objectives and strategy for managing the network based on the safe
systems approach.
ROSEE will help improve coordination in promoting, planning and operation of national and regional road
networks with an emphasis on improving road safety performance by means of a two pronged approach on Primary
and Secondary networks.
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СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ И УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ
САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
STRUCTURE OF ROAD TRAFFIC SAFETY ACTIVITIES AND MANAGEMENT
IN LOCAL COMMUNITY
Душан Младеновић1, Julian Guenkov 2, Небојша Јевтић 3
Резиме: Кључне области активности безбедности саобраћаја чине три стуба ослонца: регулаторна,
аналитичка и техничка подршка. Ове три целине огледају се у развоју правних инструмената, иновативним
решењима и јачању институционалних капацитета, како би се ефикасније применила транспортна
легислатива, а у циљу смањења броја саобраћајних незгода и њихових последица.
Са друге стране, управљање је орјентисано ка резултатима, који су последица различитих циљаних
интервенција, а које пак настају као закључци управљања институционалним функцијама, што са
повратном спрегом мерења и контроле ефеката, чини систем управљања безбедношћу саобраћаја на
путевима, на стратешком, тактичком и оперативном нивоу.
Кључне речи: структура активности, управљање безбедношћу саобраћаја
Abstract: The core areas of road traffic safety activities can be divided into three pillars: regulatory, analytical
and technical assistance. They are reflected thru legal instruments development, innovative solutions and capacity
building within efforts to gain efficiency of transport legislative implementation, in order to reduce number of
traffic accidents and injuries.
On the other hand, Management is oriented towards results, which are a consequence of targeted interventions
as conclusions that emerge as institutional management functions. Adding measuring and control of effects as a
feedback loop, it makes Road safety management system at the strategic, tactical and operational levels.
Keywords: Structure of activities, management of road traffic safety

1. УВОД
Активности које се могу спроводити у циљу побољшања безбедности саобраћаја су многобројне. Од
националних препорука, преко ЕУ до УН, уз примере успешних и мање успешних земаља, број могућих
активности је изузетно велик.
Пред особама задуженим за безбедност саобраћаја у локалној заједници је веома тежак задатак – дати
одговоре на питања: Коју активност изабрати и на основу чега? Којим редоследом? Када спроводити?
Где? Како? Како обезбедити низак ниво ризика од неуспеха? Како измерити и упоредити ефекте? Ко ће
активност спроводити, а ко контролисати? Колико то кошта? Како ће се финансирати? Итд...
Део питања на који се морају дати одговори односи се на саме активности безбедности саобраћаја,
односно стручни аспект, док се други део питања односи на организацију ресурса и финансирање, односно
управљачки аспект.
Ова два аспекта активности безбедности саобраћаја се могу одвојено анлизирати, развијати и
унапређивати, али у практичној примени су нераздвојиви.
1 Секретар Др Младеновић Душан, дипл. инж. саоб. Удружење за саобраћај и телекомуникације Привредне коморе Србије, Ресавска
13-15 Београд, Србија, dusan.mladenovic@pks.rs
2 Head of Goods Transport & Facilitation Department, Guenkov Julian, International Road Transport Union (IRU), 3. rue de Varembé, 1211
Geneva 20, Switzerland, julian.genkov@iru.org
3 Руководилац центра за обуку, Јевтић Небојша, дипл. инж. саоб. Удружење за саобраћај и телекомуникације Привредне коморе
Србије, Ресавска 13-15 Београд, Србија, nebojsa.jevtic@pks.rs
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2. КОНЦЕПТИ АКТИВНОСТИ И УПРАВЉАЊА
По својој природи, све активности које се спроводе, да би оствариле циљ, захтевају људе са одређеним
знањима и вештинама, новац, материјал, енергију, једном речју ресурсе. Обезбеђивање ресурса је само
половина посла. Да би употребљени ресурси дали очекивани ефекат, истим се мора адекватно управљати.
Управљање, уопштено посматрано, представља процес вођен ка циљевима са сврхом остваривања
резултата. Процес управљања садржи принципе и дефинисане алате за остваривање и мерење резултата,
који омогућавају континуално побољшавање (Младеновић и Јевтић, 2012:5) и уопштено се састоји од
активности планирања, организације, реализације, и контроле.
Овакав поглед на Управљање као универзалну дисциплину, раздваја све управљачке активности као
опште, од активности које су директно усмерене само на безбедност саобраћаја.
Међутим, све активности се у остваривању заједничког циља међусобно преплићу и сажимају, у тој
мери да су међусобно зависне и нераздвојиве. Из тог разога, једна од најбитнијих активности усмерених ка
побољшању безбедности саобраћаја је управо управљање безбедношћу саобраћаја, као први стуб ослонац
од пет стубова активности дефинисаних „Глобалним планом акција у безбедности саобраћаја за наредну
деценију“ (WHO 2011:10-25).
Са друге стране, управљање као сет активности са основним задатком да од научно-стручних закључака
безбедности саобраћаја, кроз институционалне капацитете, оствари резултате, је идентификована као
једна од највећих слабости безбедности саобраћаја, посебно у неразвијеним и земљама у развоју.
У теоријским разматрањима, јављају се четири основна концепта безбедности саобраћаја, који не
искључују међусобну примену, али различито дефинишу приступ и циљеве.
2.1. Триангл безбедности сабраћаја – концепт фактора безбедности саобраћаја
Овај концепт је опште познат као фактори безбедности саобраћаја и базиран је на интуитивном
схватању да се међу многобројним факторима који утичу на комплексан систем безбедности саобраћаја
јасно истичу три: људи који се крећу или путују у неком унапред дефинисаном окружењу унутар или ван
возила која се крећу.
На овом концепту засновани су многи различити приступи и теорије, као што су теорија интеракције
човек-возило или возило-пут, које су своје утемељење нашле у инжењерским приступима конструкције
возила и инфраструктуре.

Слика 1. Триангл безбедности саобраћаја

Базиран на веома интуитивном схватању, овај концепт је у примени, посебно код практичара, инжењера
и стручњака који се безбедношћу саобраћаја баве на тактичко-оперативном нивоу у аналитичком и
техничком смислу.
2.2. Концепт анализе и оцене ризика
Концепт анализе и оцене ризика настао је применом принципа примарних, секундарних и терцијалних
превентивних активности у медицини и јавном здравству на проблем безбедности саобраћаја дефинисан
трианглом Човек-Возило-Окружење (Haddon. W 1980). Концепт је базиран на формирању тродимензионалне
матрице форме 4x3 у којој фигурирају фактори безбедности саобраћаја у којима је окружење разврстано
на физичко и социјално, потом, принципи превентивних медицинских активности анализирани кроз
различите критеријуме као што су ефективност, трошкови, слобода приступа, једнакости, стигматизација,
склоности, изводљивост итд. Матрица је приказана сликом:
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Слика 2. Матрица анализе и оцене ризика (Haddon. W 1980:45-65)

Концепт анализе ризика, своју примену нашао је у окружењу у којем је и настао – медицини, као и
оцени квалитета примењених активности, као фаза система управљања безбедности саобраћаја.
2.3. Концепт пирамиде безбедности саобраћаја
Концепт пирамиде безбедности саобраћаја настао је применом индикатора перформанси безбедности
саобраћаја, увођењем институционалних функција управљања и социјалних трошкова, као надградње на
претходна два концепта.
Као паралела кључним индикаторима перформанси, као мерила успешности рада и управљања
процесима уопште, у безбедности саобраћаја дефинисани су индикатори перформанси који представљају
(Hakkert et al, 2007:19) мере или показатеље који одражавају оне оперативне услове система друмског
саобраћаја који утичу на перформансе система безбедности саобраћаја.
Сврха увођења индикатора перформанси безбедности саобраћаја је:
-- Да прикажу тренутне услове безбедности одређеног система друмског саобраћаја
-- Да измере утицај различитих примењених интервенција
-- Да омогуће упоређивање између различитих система друмског саобраћаја
Концепт пирамиде је базиран на захтевима управљања по принципу одоздо-на горе „Bottom-Up“ и
додатно је објашњен у тачки 3. посвећеној управљању безбедности саобраћаја.
Овај концепт, због своје усмерености на резултате и капацитет институционалних функција, најчешће
се користи од стране институција, односно експерата и службеника који израђују политике и стратегије
безбедности саобраћаја.
2.4. Концепт трипода безбедности саобраћаја
Комбинацијом свих приказаних концепата и покушајем њиховог вишедимeнзијалног укрштања, настао
је теоретски концепт трипод (Eksler, 2007:5-6). Овај концепт, због своје изузетне комплексности, можда
у највећој мери обухвата све аспекте безбедности саобраћаја, али из истог разлога још увек није нашао
практичну примену.

3. СПЕКТАР АКТИВНОСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Спровођење активности и интервенција вођене су остваривањем циљева. Општи циљ безбедности
саобраћаја је тзв. „Визија нула“ (Zero Vision), односно друмски саобраћај без погинулих и повређених лица.
Међутим, обзиром да се друмски саобраћај обавља на путевима који имају своје недостатке, возилима
која нису савршена и којима управљају људи који су природно склони грешкама, саобраћајне незгоде ће се
и даље дешавати.
Оно што се не сме дозволити, јесте да друштво на нивоу локалне заједнице, државе и шире, прихвати
губитке настале у саобраћајним незгодама као неминовну цену економског развоја. Европска Унија је у
свом четвртом акционом програму безбедности саобраћаја за период 2011-2020, (COM(2010) 389 final
2010: 3-13) дефинисала основне принципе и стратешке циљеве, који дефинишу оквире активности и
интервенција, као и смернице за њихову имплементацију. Европска Комисија знатно конкретније наводи
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седам стратешких циљева, у оквиру којих ће се спроводити интервенције:
1) Побољшати обуку и тренинг корисника путева (Учење пре возачког испита, обука за возачку дозволу
и испит, периодичне обуке након стицања возачке дозволе)
2) Веће поштовање прописа (размена информација између локалних управа и држава, заједничке
кампање контроле на путевима, Технологија на возилима као помоћ: ограничавачи брзине, алкоблок уређаји, сателитско праћење возила, итд.)
3) Безбеднија путна инфраструктура (преко 90% саобраћајних незгода са погинулим лицима дешава се
на секундарној мрежи путева – у руралним или урбаним подручјима, где је улога локалне управе од
примарног значаја)
4) Безбеднија возила (посебан третман возила у експлоатацији, као и стандарди за нова, будућа возила)
5) Промовисање нових технологија у безбедности саобраћаја (интелигентни транспортни системи –
„ITS“, Напредни системи помоћи возачу – „ADAS“: Упозорење о напуштању траке и сл.)
6) Унапређење хитне помоћи и медицинских и социјалних активности лицима повређеним у
саобраћајним незгодама (смањење броја преминулих од последица задобијених повреда, лечење и
рехабилитација повређених лица)
7) Заштита рањивих корисника путева (мотоциклисти, пешаци, бициклисти, деца, старе особе и особе
са посебним потребама)
Свака локална заједница има специфичне друштвено-економске карактеристике, условљене различитим
природним, друштвеним и економским факторима. Све те специфичности огледају се и у различитим
условима друмског саобраћаја и безбедности саобраћаја. Ова чињеница повлачи да свака заједница мора
дефинисати активности које ће у највећој мери допринети побољшању безбедности саобраћаја, а које не
морају нужно имати исте ефекте ако би се примениле у другој, другачијој заједници. Са друге стране, узроци
саобраћајних незгода, проблеми који се јављају у раду на побољшању, као и одређени фактори безбедности
саобраћаја су свуда такорећи исти, или бар слични, што наводи на то да се активности могу структуирати и
применити најбоља пракса, при чему би специфичности биле усмерене на избор приоритета.
Светска здравствена организација у сарадњи са органима за безбедност саобраћаја при Уједињеним
нацијама, припремила је „Глобални план акција у безбедности саобраћаја за наредну деценију“ (WHO
2011:10-25), према којем су све активности подељене у пет основних група: управљање, корисници, возила,
околина, активности након саобраћајне незгоде.
Са друге стране, модел структуирања активности који је често примењиван, проистекао из концепта
управљања квалитетом, предвиђа прво дефинисање стратегије, визије и мисије, како би се одредили циљеви
и усмерења, а потом активности сврстале у једну од четири група: инжењерство, присила, образовање и
прва помоћ – такозвано „4Е“.
Коначно, постоји и подела активности у односу на фазе управљања безбедношћу саобраћаја, која
раздваја активности на регулаторне, аналитичке и техничке.
Сваки од ових прилаза структуирању не може се примењивати независно, јер доводи до изостанка
резултата, како се у пракси показало. Из тог разлога, УН су, због лакше примене у локалним заједницама,
конкретизовале поделу активности (United Nations ECE, 2012:10-32) и сврстале их према месту настанка или
узроку саобраћајне незгоде, односно значају: Саобраћајна правила, Смиривање у успоравање саобраћаја,
Вертикална и хоризонтална сигнализација, Одржавање и побољшање путне инфраструктуре, Инспекција
возила и подстицање набавке безбеднијих возила, Кациге за мотоциклисте, Системи за заштиту деце у
возилу (седиште), Заштита деце у околини школа, Системи за електронску стабилизацију возила, Системи
за електронски управљано кочење, Превоз опасних материја, Обука возача, Време вожње, умор и обавезни
одмори, Безбедност тунела и пружних прелаза, Статистички показатељи, Промовисање јавног превоза
путника, Иновације, Јачање институционалних капацитета, Промовисање безбедности саобраћаја,
Реаговање након саобраћајне незгоде и збрињавање повређених лица.

4. СТРУКТУРА УПРАВЉАЊА
Систем управљања безбедношћу саобраћаја, да би свеобухватно пружио ефикасне резултате, мора
обухватити све елементе, факторе и нивое који га карактеришу, као троструку тродимензионалну
структуру:
1) Елементи система управљања: а) институционалне функције управљања, б) интервенције и
активности, в) резултати и ефекти
2) Фактори безбедности саобраћаја: а) човек, б) возило, в) пут (околина)
3) Временска подела активности: а) превентивне интервенције усмерене на избегавање незгоде (пре
саобраћајне незгоде), б) интервенције усмерене на смањење ефеката саобраћајне незгоде (сама
незгода), в) интервенције усмерене на збрињавање и рехабилитацију учесника саобраћајне незгоде
(после саобраћајне незгоде)
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Осим наведених опште-познатих фактора, систем управљања мора деловати дугорочно, што
подразумева и третирање структурних фактора безбедности саобраћаја: трајни (географски положај
и услови, климатски услови), променљиви и прилагодљиви фактори (демографске карактеристике,
топологија путева, урбанизација, мобилност, итд).
Свака држава треба да има водеће тело (агенцију) за безбедност саобраћаја са овлашћењима и
одговорношћу доношења одлука, контроле ресурса и координације активности државних сектора, на
првом месту: полиције, транспортног, здравственог и просветног сектора.
Ова агенција мора имати адекватан буџет и бити јавно одговорна за своје активности: развој националне
стратегије и њених циљева, кровне институционалне функције, уређење хоризонталних (унутар
Владе) односа и координацију, вертикална координација између националних и локалних активности,
координација између јавног и приватног сектора, обезбеђивања законских оквира, одрживих извора
финансирања и рационалне алокације ресурса.
Даље, водећа агенција обезбеђује висок ниво промоције стратегије (и Влади и друштву), као и
периодични мониторинг и оцењивање перформанси. Води и координира истраживања, развој и размену
знања и искустава.

Слика 4. Концепт пирамиде управљања безбедношћу саобраћаја
(Hakkert et al, 2007:16) са повратном спрегом

Модел управљања безбедношћу саобраћаја, који је данас највише коришћен, базиран је на концепту
пирамиде безбедности саобраћаја, код којег институционалне функције представљају полазну тачку свих
активности. Инстиуционалне функције су генератор интервенција које представљају први излазни резултат
рада. Ефекти који настају у побољшању безбедности саобраћаја, применом интервенција и активности,
мере се индикаторима безбедности саобраћаја и анализом ризика. На врху пирамиде, налазе се укупни
социјални трошкови безбедности саобраћаја, као коначан резултат и показатељ успешности.
Институционалне активности, односно управљање њима, обављају се на регулаторном, аналитичком и
техничком нивоу и груписане су у седам основних функија институционалног управљања: фокусирање на
резултате;координација; законодавство; финансирање и алокација ресурса; промовисање; мониторинг и
оцењивање; истраживања, развој и трансфер знања.
Управљања безбедношћу саобраћаја са изразитим фокусом на резултате, реализује се остваривањем
повратне спреге у виду анализе и мерења постигнутих резултата и ефеката, истичући значај квалитета
прикупљања и систематизовања података. Концепт је приказан сликом 4.
Принцип јачања институционалних капацитета са глобалног, преко националног до локалног нивоа, за
собом повлачи поделу одговорности по нивоима, као последицу принципа субординације, као предуслова за
спровођење предвиђених интервенција и достизања задатих резултата. Управљање безбедношћу саобраћаја у
локалној заједници спроводи се по истом принципу као и на националном нивоу, при чему се мора успоставити
ситем поделе одговорности, субординације и извештавања о постигнутим резултатима – Слика 5.
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Слика 5. Подела одговорности и субординација-изградња институционалних капацитета
(Bliss et al, 2008:19)

5. ЗАКЉУЧАК
Постоји читав низ конкретних могућности за побољшање стања безбедности саобраћаја, али први и
основни корак је успостављање система управљања, који локалној заједници треба да обезбеди максималне
ефекте спрам уложених ресурса.
У том смислу мора постојати сарадња али и субординација у вертикали између локалне заједнице и
националних тела за управљање безбедношћу саобраћаја. На основу такве сарадње и национална тела
имаће веће могућности примене одређених мера, посебно пилот пројеката, док локалне заједнице могу
значајне резултате постићи и сарадњом у хоризонталној равни, са другим локалним заједницама.
Примена добре праксе и препорука глобалних и регионалних институтиција, обезбеђује добру основу
за остваривање резултата на нивоу сваке локалне заједнице, која мора успоставити сопствене инструменте
управљања безбедношћу саобраћаја, који ће својим активностима у складу са актуелним стањем на својој
територији и смерницама и националним стратегијама обезбедити позитивне резултате.
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МОДЕЛ АНАЛИЗЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
НА ПРИМЕРУ СТУДИЈЕ У НОВОМ САДУ
MODEL OF THE CHILDREN SAFETY IN TRAFFIC ANALYSIS - NOVI SAD
CASE STUDY
Борис Антић1, Душко Пешић2, Емир Смаиловић3
Резиме: Заштита деце у саобраћају представља једну од кључних области рада у сваком друштву,
а посебно у градовима. Искуства из најразвијенијих земаља показују да се само системским, научним
приступом може остварити трајно и одрживо смањивање страдања деце у саобраћају, а први корак у овом
процесу представља макроистраживање безбедности деце у саобраћају. Град Нови Сад је препознао значај
унапређења безбедности деце у саобраћају и реализовао израду студије ‘’Макроистраживање безбедности
деце у саобраћају на подручју града Новог Сада’’. У овом раду приказан је модел анализе безбедности деце
у саобраћају коришћен током истраживања за потребе израде ове студије који је осмишљен од стране
истраживачког тима Саобраћајног факултета у Београду.
Кључне речи: безбедност деце у саобраћају, зона школе, метод истраживања, типичне ситуације
Abstract: The children protection in traffic is one of the key fields in society, especially in cities. Experience
from high income countries, show that only systematic and scientific access can achieve permanent and sustainable
decrease of children casualties in traffic. The first step in this process is to examine children safety in large area.
The city of Novi Sad identified significance of children safety improve in traffic and realized study ‘’The research of
children safety in the city Novi Sad’’. This paper shows model of analysis children safety in traffic, used during this
research, which was developed from the research team from The Faculty of Transport and Traffic Engineering –
Belgrade University.
Keywords: children safety in traffic, school zone, research method, typical situation

1. УВОД
У другој половини 20. века, саобраћајне незгоде и страдање у саобраћају су постали глобални проблем
човечанства. Уједињене нације (УН), Организација за економску сарадњу и развој (OECD) и Светска
здравствена организација (СЗО) су, почетком 21. века, у серији значајних конвенција, декларација,
резолуција и других документима, истакли да се проблему страдања у саобраћају мора приступити
систематски и организовано.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ КОРИШЋЕНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ
Студија ‘’Макроистраживање безбедности деце у саобраћају на подручју града Новог Сада’’ је
конципирана на начин да се на почетку студије представе најзначајнија инострана и домаћа истраживања
безбедности деце у саобраћају, затим представе најзначајније анализе безбедности деце у саобраћају, док су
у завршним поглављима студије систематизовани проблеми безбедности деце у саобраћају на територији
1 Доцент, Борис Антић, дипл.инж.саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, b.antic@sf.bg.ac.rs
2 Асистент, Пешић Душко, дипл.инж.саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, duskopesic@sf.bg.ac.rs
3 Стручни сарадник, Смаиловић Емир, дипл.инж.саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија,
smailovicemir@gmail.com
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града Новог Сада, након чека су представљене типске мере за сваку групу уочених проблема. Студија је
систематизована у 12 поглавља који су представљени на Слици 1.
МАКРОИСТРАЖИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У
САОБРАЋАЈАУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

Увод
Преглед најзначајних досадашњих истраживања
безбедности деце у саобраћају

Метод истраживања и извори података
Стање безбедности саобраћаја у развијеним земљама
Европске Уније и у Републици Србији
Стање безбедности деце у саобраћају у АП Војводини и у
Новом Саду
Истраживање саобраћајних незгода са децом у Новом
Саду
Типизација саобраћајних незгода са
учешћем деце
Идентификација локација повећане
угрожености деце у саобраћају
Анализа експертиза саобраћајних незгода са децом

Анкетно истраживање безбедности деце у саобраћају

Анализа саобраћајног окружења у зони школа
Преглед најзначајних резултата истраживања

Систематизација типских решења
Предлог мера за подизање нивоа безбедности деце у
саобраћају

Слика 1. Поглавља студије ‘’Макроистраживање безбедности деце
у саобраћају на подручју града Новог Сада’’

У поглављу метод истраживања и извори података су представљене и описане методе истраживања
коришћење у студији, а посебно је важно напоменути детаљну анализу саобраћајног окружења свих
школских објеката применом савремених процедура ‘’Провера безбедности саобраћаја’’.

3. КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА
Како би проблем анализе угрожености деце у саобраћају био свеобухватно и систематично анализиран,
неопходно је детаљно осмислити кључне елементе истраживања. Сваки од тих елемената има низ предности,
због којих је неопходан корак у истраживању безбедности деце у саобраћају, али и неке недостатке који се
отклањају заједничким посматрањем свих елемената.
3.1. Литерарни преглед
Литерарним прегледом је извршена систематизација најбоље светске и домаће праксе у погледу
унапређења безбедности деце у саобраћају, посматрано кроз конкретно примењене методе, конкретно
остварене резултате и конкретно примењене мере. Преглед је обухватио анализу најзначајнијих докумената,
резолуција, директива, студија и пројеката на међународном нивоу. Такође, преглед литературе је обухватио
анализу и систематизацију научних радова објављених у еминентним часописима (СЦИ листа). У погледу
домаћих искустава прегледом литературе приказани су најзначајнији пројекти и студије реализовани у
Београду и Новом Саду са темом безбедности деце у саобраћају, посматрано на макро и на микро нивоу.
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Најзначајнији допринос литерарног прегледа састоји се у анализи искустава најразвијенијих земаља у
области стања безбедности деце у саобраћају, са посебним освртом на идентификацији и анализи оних мера
које су доказано постигле најбоље и најдуготрајније ефекте на унапређењу безбедности деце у саобраћају.
3.2. Стање безбедности саобраћаја у развијеним земљама Европске Уније и у Републици Србији
Након сагледавања глобалних и регионалних искустава, од изузетног значаја је упоредна анализа
стања и резултата истраживања безбедности саобраћаја у земљама Европске Уније и у Републици Србији.
Резултати упоредне анализе показују где се налази Србија у погледу безбедности саобраћаја у односу на
остале земље Европе. Основни циљ овог истраживања је био да се утврди стање безбедности саобраћаја
у Србији, у односу на земље Европске Уније и да се дефинишу циљеви, које су најразвијеније земље већ
достигле, а којима је у Србији потребно стремити у будућем периоду. У оквиру поглавља анализирана је и
безбедност саобраћаја у Републици Србији према просторној расподели општина.
3.3. Стање безбедности деце у саобраћаја у АП Војводини и у Новом Саду
Поред глобалне и регионалне анализе стања безбедности деце у саобраћају, важно је сагледати и
ситуацију на ужем подручју, односно на подручју АП Војводина и града Новог Сада. Ова анализа је извршена
на основу података из ЈИС (јединственог информационог система) МУП. Анализирана је расподела ризика
по општинама у Војводини, како би се извршило поређење стања безбедности саобраћаја у Новом Саду
са стањем у осталим општинама. Временски период анализе у овом поглављу обухвата податке о броју и
последицама саобраћајних незгода у периоду од 2007. до 2011. године.
3.4. Феноменолошка анализа саобраћајних незгода
Како би се сагледале околности под којима страдају деца у Новом Саду, а посебно у погледу просторне
и временске дистрибуције саобраћајних незгода, било је важно сачинити посебну база података о
саобраћајним незгодама у којима су учествовала деца до 14 година старости. Подаци о околностима под
којима су се незгоде догодиле прикупљени су из полицијских извештаја, а при томе су анализирани подаци
о незгодама на територији града Новог Сада (укључујући и приградска насеља), у периоду од 01.01.2008.
године до 31.12.2011. године. Дат је приказ временске и просторне расподеле саобраћајних незгода,
околности под којима су се незгоде догодиле. Анализиране су и идентификоване типичне ситуације у
саобраћају у којима страдају деца пешаци. Идентификоване су локације повећане угрожености деце у
саобраћају, и то: ‘’црне тачке’’; деонице повећаног ризика за настанак саобраћајне незгоде са учешћем деце;
зоне у којима се догодио већи број саобраћајних незгода са учешћем деце.
3.4.1. Идентификација локација повећане угрожености деце у саобраћају
У овом делу истраживања представљен је метод за утврђивање локација повећаног ризика настанка
саобраћајних незгода са учешћем деце. За потребе овог пројекта је модификован PIARC-ов (PIARC, 2004)
модел пондерисаног броја саобраћајних незгода, па је овом моделу додат тежински индекс за саобраћајне
незгоде са материјалном штетом (0,25). За свако потенцијално опасно место (тачку, деоницу и зону) је
израчунат ПБСН, а опасна места су поређана по вредности ПБСН-а, од највећег ка најмањем. Дефинисани
су рангови опасних места (тачака, деоница и зона) у зависности од вредности ПБСН-а, тако да су опасна
места I ранга угроженија од опасних места II и III ранга.
Опасна места I, II и III ранга су заједно са карактеристикама опасних места (назив локације, дужина
деонице, пречник зоне, ранг, ПБСН, број настрадале деце по километру, подаци о последицама саобраћајних
незгода) дата у табелама и приказана на одговарајућим мапама (мапи најопаснијих места (црних тачака) на
којима страдају деца у саобраћају, мапи најопаснијих деоница на којима страдају деца у саобраћају и мапи
најопаснијих зона у којима страдају деца у саобраћају.
Приоритет при избору опасних локација за санацију (црне тачке, деонице, зоне) би требало да одговара
рангу и редном броју опасне локације, а значајно унапређење нивоа безбедности деце би се постигло
санацијом већег броја црних тачака, деоница повећаног ризика или зона са повећаним бројем саобраћајних
незгода са учешћем деце.
3.5. Анализа експертиза саобраћајних незгода
Једно од специфичних истраживања у Студији представљало је анализу Судских списа саобраћајних
незгода, које су у периоду од 01.01.2001. године, до 31.12.2011. године вршене за потребе судских поступака
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Основног Суда, Вишег Суда и Апелационог Суда, у Новом Саду. Циљ овог дела истраживања је био да се
утврде околности саобраћајних незгода са учешћем деце, узроци саобраћајних незгода са учешћем деце
и пропусти учесника у саобраћају који уз узроковали настанак саобраћајних незгода са учешћем деце на
основу реалних докумената и анализа саобраћајних незгода од стране експерата.
3.6. Анкетно истраживање безбедности деце у саобраћају
У циљу потпуног сагледавања проблема угрожености деце у саобраћају, начина саобраћајног
образовања и васпитања деце на територији града Новог Сада, реализована је анкета ученика, родитеља и
учитеља/наставника основних школа. Анкетирани су ученици од првог до седмог разреда основних школа,
родитељи (или старатељи) анкетираних ученика и учитељи/наставници у 32 основнe школe (у 34 школска
објекта) на територији града Новог Сада. Укупно је реализовано 1637 анкета, од тог броја, анкетирано је
679 ученика, 656 родитеља (или старатеља) ученика и 302 учитеља/наставника. Основне школе у Новом
Саду похађа око 28.000 ученика, при чему је у анкетирању учествовало 2,4% ученика.
На основу детаљне анализе ставова о безбедности деце у саобраћају могло се закључити да ученици,
родитељи и учитељи/наставници сматрају да је регулисање пешачких прелаза или раскрсница светлосним
сигналима изузетно значајно за унапређење безбедности деце у саобраћају. Међутим, анализа саобраћајних
незгода са учешћем деце је показала да се скоро свака пета саобраћајна незгода са учешћем детета пешака
догодила на пешачком прелазу регулисаним светлосним сигналима.
3.7. Анализа саобраћајног окружења у зони школа
Анализа безбедности саобраћаја у окружењу основних школа на територији града Новог Сада, урађена
је на основу обиласка школа и теренског истраживања улица у окружењу школа. Упоредо су анализирани
постојеће границе зона школа, ставови анкетираних родитеља о опасним местима у окружењу школа и
подаци о саобраћајним незгодама са учешћем деце (у периоду од 2003. године до 2010. године) у окружењу
школа. Снимљени су саобраћајни услови, стање инфраструктуре и понашање учесника у саобраћају.
Коришћене су контролне листе за бележење проблема (‘’check list’’). Приликом обиласка зона школа и
опасних места у окружењу школа, уочени проблеми су фотографисани, описани и приказани у скицама
зона школа. Након анализе постојећег стања у окружењу школа сачињени су појединачни извештаји о
уоченим проблемима (за све школе), дата су могућа решења за унапређење безбедности саобраћаја у
окружењу школа и предлози за одређивање граница зона школа. Појединачни извештаји анализе стања
инфраструктуре у окружењу школа је представљен као прилог студији, док су проблеми који су уочени за
већи број школа представљени у поглављу студије.
Након извршене анализе саобраћајног окружења у зони школа уочено је да постоје проблеми који су
присутни код већине школа, тако да се они могу генерализовати. Најважнији уочени проблеми су:
--Улаз/излаз из школског дворишта основне школе на улицу није безбедан;
--Возачи често паркирају возила у близини пешачких прелаза, па деца између паркираних возила ступају
на коловоз, што додатно повећава угроженост деце и смањује могућност благовременог уочавања од
стране возача;
-Обиласком школа уочено је да зоне школа нису обележене у складу са важећим Правилником о
саобраћајној сигнализацији;
-Тротоари у зонама школа на појединим местима недостају или су оштећени и немају одговарајућу
ширину за мимоилажење и кретање деце;
-На супротној страни коловоза у односу на школу, често су лоциране продавнице, пекаре или
други објекти атракције, тако да деца свакодневно, самостално или у групи, прелазе коловоз ради
куповине, чиме се ствара велики број конфликата између возила и пешака;
-На неким саобраћајницама, у зони школе, није забрањено претицање и заустављање возила, па су
честе ситуације да возачи у улицама које се налазе у зони школе врше претицање или обилажење,
што је посебно опасно у присуству деце на коловозу;
3.8. Класификација уочених проблема и систематизација типских решења
На основу претходних анализа, искристалисали су се проблеми који најзначајније доприносе угрожености
деце у саобраћају, а те проблеме је најпре потребно класификовати, како би се могла дефинисати како
типска, тако и специфична решења. Представљене су и детаљно описане техничко регулативне мере које
се односе на конкретне проблеме уочене током истраживања. Посебно су издвојени и описани проблеми:
саобраћајне сигнализације и опреме; површине за кретање учесника у саобраћају; стајалишта јавног
градског превоза путника; раскрснице; видљивост; конфликти учесника у саобраћају; и остали проблеми
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који не припадају ни једној од наведених група. На основу наведених група проблема представљена су
типска решења која се могу применити на конкретне проблеме. Наглашен је значај репресивних мера за као
и значај анализе микролокација за унапређење безбедности деце у саобраћају.
3.9. Предлог мера за подизање нивоа безбедности деце у саобраћају
Након спроведених свих истраживања, анализе и систематизације уочених проблема представљен је
широк спектар мера за унапређење безбедности деце у саобраћају. Предлог мера за унапређење безбедности
деце је извршен на основу прегледа добре праксе примене појединих мера у развијеним земљама. Скуп
мера намењених за подизање нивоа безбедности деце у саобраћају, је могуће класификовати и анализирати
са три аспекта: врста мера, ниво примене мера и рок примене мера. На овај начин омогућена је лакша
идентификација оптималних мера, за примену у конкретним условима, односно на дефинисаном подручју
и локацији.
Између осталих мера представљене су и нормативно-регулативне мере на локалном нивоу, којима би
безбедност деце у саобраћају била унапређена:
-Плански избор локације при изградњи нове школе (локације које нису окружене саобраћајницама
високог ранга, саобраћајницама са високом фреквенцијом саобраћаја и/или израженим токовима
теретних возила),
-Обавезна израда посебног елабората од стране стручне комисије и његова обавезна примена, чиме
би саобраћајно окружење на конкретној локацији за изградњу нове школе, било прилагођено
безбедном учешћу деце у саобраћају (ширина тротоара, положај места за паркирање возила и сл),
-Повезивање школе (нпр. путем увођења организованог превоза - школских аутобуса) са удаљеним
изворима кретања деце ка школи, према најфреквентнијим рутама,
-Дефинисање локација повећане угрожености деце у саобраћају (на основу доступних података, нпр.
анализе саобраћајних незгода, анализе конфликата, ставова родитеља, наставника и ученика, а што
би било потврђено и обиласком локација од стране независног стручног тела и сл.),
-Обезбеђивање адекватне прегледности на локацијама које су од стране стручног независног тела
проглашене за локације повећане угрожености деце у саобраћају (измештање постојећих и забрана
постављања нових објеката),
-Забрана изградње или пуштања у рад објеката са наменом која је атрактивна деци школског узраста
(трговина, угоститељство, забава и др. ), услед чега би било иницирано небезбедно кретање деце
преко саобраћајница,
-Посебно регулисање делатности јавних комуналних предузећа у зонама повећане угрожености деце
у саобраћају.
У истраживању је представљен и већи број грађевинских мера које се односе на: смањене брзине
кретања возила; грађевинске мере са циљем спречавања небезбедног понашања; грађевинске мере са
циљем подизања укупног нивоа безбедности у саобраћају.
Посебно је представљен и наглашен значај превентивних мера које пре свега обухватају образовно
васпитне мере у породици и школи, са акцентом на значај обуке возача за безбедно учешће у саобраћају и
континуирано спровођење кампања у безбедности саобраћаја.
У овом поглављу представљене су и савремене методе за унапређење безбедности инфраструктуре,
и то: Ревизија (РБС) безбедности саобраћаја; Провера (ПБС) безбедности саобраћаja; Дубинске анализе
саобраћајних незгода са погинулим лицима (децом); Управљање опасним местима (црним тачкама).

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ ИСТРАЖИВАЊА
Проблем угрожености деце у саобраћају је веома комплексан и зависан од низа чинилаца, па из тих
разлога не постоји јединствен и једноставан „рецепт“ којим се може значајно унапредити безбедност
деце у саобраћају. У том смислу приказом кључних активности на изради студије ‘’Макроистраживање
безбедности деце у саобраћају на подручју града Новог Сада’’, дефинисани су кључни елементи модела
анализе безбедности деце у саобраћају. У зависности од специфичности простора истраживања, могуће
је наглашавање појединих елемената, као и увођење посебних истраживања која би била прилагођена
конкретним околностима, посебно ако се ради о школама за децу са посебним потребама.
Истраживањем у Новом Саду указано је на главне правце деловања и предложени су даљи правци за
унапређење безбедности деце у саобраћају. Имајући у виду простор који је био обухваћен истраживањем,
за даље правце деловања заштите деце у саобраћају неопходно је извршити анализу микролокација и
израдити пројекте санирања локација повећаног ризика деце у саобраћају. На локацијама повећаног

87

Борис Антић, MSc. Душко Пешић, Емир Смаиловић
МОДЕЛ АНАЛИЗЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ НА ПРИМЕРУ СТУДИЈЕ У НОВОМ САДУ
ризика потребно је извршити детаљну анализу и предложити пројекте унапређења безбедности деце
у саобраћају на тим местима. Проблеме уочене у зони школа, као и у гравитационом подручју школе
потребно је детаљно анализирати и предложити пројектна решења. Са друге стране, у истраживању су
систематизовани проблеми безбедности деце у саобраћају, који се односе на цело подручје. Такве проблеме
је потребно системски отклонити, односно започети њихово решавање на свим нивоима управљања.
У погледу будућих истраживања на унапређењу безбедности деце у саобраћају, важно је спровести
низ активности, које су посебно усмерене ка центрима атракције (школама, предшколским установама,
рекреативним центрима и сл.) Наведени субјекти би најзначајније допринели безбедности деце у саобраћају
израдом посебних пројеката и то: Елабората безбедности саобраћаја, елабората саобраћајног образовања и
васпитања и конкретних саобраћајних пројеката.
Овако систематизоване мере и активности гарантоваће одрживо смањивање страдања деце у саобраћају.
Системске мере ће трајно унапредити ставове деце, што ће, у будућности, одлучујуће подупрети одрживо
унапређење безбедности саобраћаја у нашој земљи. Наиме, деца која су сада у школи, сутра ће бити родитељи,
учитељи и др. Тако изграђена нова генерација је најбољи гарант одрживог развоја капацитета и интегритета
свих појединаца и институција у систему безбедности саобраћаја. Развој професије и професионализма у
безбедности саобраћаја и стално унапређење институција омогућиће одрживо унапређење безбедности
саобраћаја у будућности.
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СТАВОВИ ВОЗАЧА О БРЗИНАМА НА ПРИМЕРУ НОВОГ САДА
CAR DRIVERS’ ATTITUDE ABOUT SPEEDING ON EXAMPLE OF NOVI SAD
Светлана Бачкалић1, Бошко Матовић 2
Резиме: Брзина је једно од најзначајнијих обележја које утиче на безбедност саобраћаја. Пораст брзине,
значи мање времена возачу за доношење правилних одлука у саобраћају, краћи зауставни пут, самим тим
расте и вероватноћа да ће возило учествовати у незгоди, као и тежина последица незгоде. Зато је успешно
управљање брзинама на путевима од великог значаја за смањивање броја и тежине саобраћајних незгода
на путевима. Да би се утврдили узроци настанка незгода у којима је главни фактор настанка брзина,
неопходно је истражити ставове возача о брзинама.
У овом раду приказани су поједини резултати истраживања ставова возача према брзинама из
студије (Управљања брзинама на територији града Новог Сада у функцији безбедности саобраћаја) која је
спроведена 2011. год. Анкетирано је 355 возача моторних возила на територији града Новог Сада. Анкетно
истраживање обухвата велики број тема, али су у раду приказани само резултати који се односе на ставови
и мишљења возача моторних возила о брзини, мотивима за прекорачење брзине, знању возача и мишљењу
о мерама за смањење брзине.
Кључне речи: брзина, ставови, безбедност саобраћаја
Abstract: Speed is one of the most important factors contributing to the roads injury problem. The higher the
speed means less time for the driver to make the right decisions in traffic, shorter stopping distances required,
hence increase the probability that the vehicle will be involved in the accident, as well as the severity of the accident.
Therefore, the speed management on the roads is very important tool for reducing the number and severity of road
traffic accidents. In order to find out the causes of accidents in which the main factor was speeding, at first it is
necessary to carry out research of driver attitudes about speeding.
This paper presents some results from the study about speed management conducted in the city of Novi Sad
during 2011. It includes responses from 355 drivers of motor vehicles in the city of Novi Sad. This study covers a
variety of topics, but the paper presents only the results related to the views and driver opinions about speed, the
motives for speeding, driver knowledge and opinion about measures for reducing speed.
Keywords: speed, attitude, traffic safety

1. УВОД
Иако су многе стратегије и противмере усмерене ка проблему појаве прекорачења брзине и последицама
које због тога настају, то и даље остаје велики проблем у земљама широм света. Истраживања која су
вршена у САД-у, показују да је 40% свих активности у вожњи било преко прописаног ограничења брзине
(Ogle, 2005:222). Када су у питању последице прекорачења брзине, постоје докази да од једне четвртине
до једне трећине саобраћајних незгода са погинулима настаје услед прекорачења брзине (Elvik, 2008:1200;
New South Wales Centre for Road Safety, 2008:7). У анализама спроведеним у САД, Аустралији и Новом
Зеланду дошло се до резултата да је брза вожња доприносећи фактор у 30% саобраћајних незгода (Lui et
al, 2005:830; RTA, 2005:7; Oxley, 2006:2). Извештај од стране TRL (Transport Research Laboratory) указује на
чињеницу да смањење просечне брзине од једне миље на час (1 mph) смањује саобраћајне незгоде од 2%
do 7% (Taylor et al, 2000:421). У оквиру пројекта SARTRЕ-4 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe)
1 Бачкалић Светлана, MSc. дипл.инж.саоб, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија, basic@uns.ac.rs
2 Матовић Бошко, MSc. дипл.инж.саоб, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија, boskom@uns.ac.rs
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у поглављу 1.3 приказани су најновији резултати истраживања мишљења возача о брзинама (SARTRЕ-4,
2012:63). Резултати су приказани за 19 земаља међу којима је и Србија.
Учестали лоши ставови се сматрају узрочницима девијантног понашања у саобраћају. Међутим, уколико
је могуће утицати на промене ставова могу се очекивати велика побољшања у понашању корисника пута,
а самим тим могуће је достићи знатно већи ниво безбедности саобраћаја.
Предмет рада су ставови и мишљења возача моторних возила о брзини, мотиви за прекорачење брзине,
знање возача и мишљење о мерама за смањење брзине.
Основни циљ истраживања је утврдити обележја понашања возача у саобраћају, повезаност између
ставова и прекорачења брзине у саобраћају, као и ставове возача према најзначајнијим мерама управљања
брзинама са аспекта безбедности саобраћаја.

2. МЕТОД
Основни метод прикупљања података била је анкета. Анкетни образац садржао је 18 питања са
припадајућим подпитањима. Анкета је реализована током маја и јуна 2011. на узорку од 355 возача моторних
возила. Време предвиђено за попуњавање анкете је износило око 9 минута по испитанику. Анкета је била
анонимна.
За потребе анализе припремљена је база података, а за обраду је коришћени статистички софтвер.
Главно ограничење истраживања се односи на узорак и његову репрезентативност. Због потешкоћа у
подацима о структури возача није било могуће узорак стратификовати према заступљености одређених
категорија возача (према полу и старости), што би могло довести до сумње да се резултати могу
генерализовати на целокупну популацију возача.

3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Општи резултати анализе
Већину анкетираних чине припадници мушке популације њих 215 (61%), док је жена 138 (39%).
Што се тиче изложености у саобраћају највећи број испитаника (38%) у просеку пређе око 5.000 km у
току једне календарске године, 36,7% испитаника пређе око 15.000 km, 14,1% испитаника пређе око 25.000
km, 5,4% испитаника пређе око 35.000 km, док свега 5,8% испитаника пређе више од 45.000 km.
Од укупног боја испитаника, њих 86% није учествовало у саобраћајној незгоди која је узрокована
прекорачењем брзине, док је само 14% испитаника доживело саобраћајну незгоду која је била узрокована
прекорачењем брзине.
Од укупног броја анкетираних, њих 76% није кажњавано, ни пронађено због непоштовања ограничења
брзине, док је 15% испитаникa пронађенo и кажњенo, а 9% испитаникa је само пронађенo за непоштовање
ограничења брзине.
Највећи проценат испитаника је изјавио да уобичајено возе „отприлике просечном“ брзином (57,9%),
31,1% да вози „мало брже“ у поређењу са другим возачима, 8,1% испитаника је одговорило да вози „мало
спорије“, док 2% испитаника вози „много брже“ и 0,9% испитаника вози „много спорије“ у односу на остале
учеснике у саобраћају.
Највећи број испитаника, 37,3%, изјавило је да „ретко“ прекорачује брзину, 28,3% “понекад“ прекорачује
брзину, док 14,8% „често“ прекорачују ограничења брзине у насељеним местима.
3.2. Мотиви за прекорачење брзине и вероватноћа прекорачења брзине у појединим ситуацијама
Што се тиче мотиви који утичу на прекорачење дозвољене брзине, највећи проценат испитаника (њих
62,6%) се сложио да им „никада“ није важније краће време путовања него брзина којом возе, a око 70%
анкетираних возача је одговорило да им незнање о ограничењу брзине на путу није „никада“ и „ретко“
мотив за прекорачење брзине. Oко 55% испитаника изјавило је да „никада“ и „ретко“ уживање у брзој
вожњи им је мотив за прекорачење брзине, а 38% мисли да је „често“, „веома често“ и „увек“ дозвољена
брзина премала. Око 30% испитаника наводи „често“, „веома често“ и „увек“ као мотив за прекорачење
брзине то што не желе да касне, (график 1).
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График 1. Мотиви који утичу на прекорачење брзине

Изузетно велики проценат испитаника (преко 70%) је одговорило да „ни у ком случају“ неће прекорачити
ограничење брзине у жељи да задиве друге, као и када возе у близини школе. Од 30 до 40% испитаника је
изјавило да ће „мало вероватно“ прекорачити ограничење брзине када се такмиче са другим возачима, када
возе путем са пуно кривина, када је у питању узбуђење, ноћ, мокар коловоз, типични услови средином дана.
Између 30 и 40% анкетираних возача је изјавило да ће „вероватно“ прекорачити ограничење брзине због
избегавања саобраћајне незгоде, сигурности да неће довести никога у опасност, када нема других возила на
путу, када добро познају пут и потреба за претицањем, (график 2).

График 2. Вероватноћа прекорачења брзине у појединим ситуацијама

3.3. Сагласност са појединим изјавама
Чак 73,7% испитаника је одговорило да себе „не сматрају уопште“ ризичним возачима. Са тврдњом да
је главни мотив полиције наплата новчаних казни за брзу вожњу, а не смањење брзине, 46,3% испитаника
се „веома“ сложило.
Око 38,0% испитаника је одговорило да их „не много“ нервирају други возачи док возе, док. 52,0%
возача мисли да полиција не контролише довољно прекорачење брзине „прилично“ и „веома“. Око 60%
анкетираних сматра да возачи требају да се понашају према условима саобраћаја, без обзира на ограничење
брзине (график 3).
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График 3. Сагласност са појединим изјавама

3.4. Мишљење о појединим тврдњама
Близу 29,0% анкетираних возача се „не слажу“ да негативни поени за прекорачење брзине требају
бити удвостучени за време празника, док је 27,5% њих неутрално. Велики проценат испитаника (31,8%) се
„слажу“ да људи који су ухваћени за прекорачење брзине више од 45 km/h морају имати регулатор брзине
у возилу. Више од 50% испитаника се „слаже“ да је безбедност других учесника у саобраћају битан фактор
при доношењу одлуке о прекорачењу брзине. Исто тако, више од 60% испитаника се „слажу“ са тврдњом да
је безбедност њихових сапутника битан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу брзине. 29,8% возача
се „не слажу“ са тврдњом да модерна возила значајно смањују ризик од незгода и повреда које могу бити
проузроковане брзом вожњом, док код тврдње да је могућност кажњавања важан фактор при доношењу
одлуке о прекорачењу брзине одговори су равномерно распоређени. Преко 44% испитаника је дало одговор
да се „слажу“ да је њихова безбедност важан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу брзине, док се
43% испитаника „не слажу“ да је брза вожња безбедна за искусне возаче (график 4).

График 4. Слагање испитаника о појединим тврдњама

3.4. Знање возача о појединим питањима у вези са брзином
Око 60% анкетираних сматра нетачним одговором да вожња недозвољеном брзином утиче на климатске
промене, као и да осигуравајућа друштва дају нижу стопу осигурања за људе који су завршли курсеве за
возаче. Више од 90% испитаника дало је потврдан одговор код следећих тврдњи: вожња недозвољеном
брзином повећава шансу од погибије и задобијања тешких повреда; вожња недозвољено брзином
повећава шансу да ћете доживети саобраћајну незгоду. Око 70% испитаника сматра за „тачно“ да вожња
недозвољеном брзином утиче на повећање буке и да што се вози брже, више се троши горива, (график 5).
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График 5. Знање возача о појединим тврдњама у вези са брзином

3.5. Мишљење о мерама за смањење прекорачења дозвољене брзине
За постављање електронских саобраћајних знакова обавештења који показују возачу да се креће
недозвољеном брзином како би успорио, више од 80% испитаника се „веома“ и „прилично“ слаже, а исто
толико и за спровођење кампање у медијима о опасностима које носи брза вожња. Од свих понуђених
изјава, највише испитаника (око 25%) са одговором „не уопште“ је било за инсталирање регулатора брзине
у возилу који ће онемогућити кретање већом брзином од ограничења, и исто толико и за постављање „црне
кутије“ у возила које ће снимати брзину кретања возила (график 6).

График 6. Мишљење о мерама за смањење прекорачења брзине

4. ДИСКУСИЈА
Резултати спроведене анкете помажу доносиоцима одлука при доношењу одређених закључака и
дефинисања предлога мера. Приказ резултата може бити различит у зависности од тога који параметри се
узму у обзир, а од посебног значаја може бити корелација појединих променљивих.
На основу прелиминарне анализе могу се дефинисати основни параметри. Према полу већину
анкетираних испитаника чине припадници мушке популације старосне доби oд 20 до 45 година,
који у просеку пређу око 5.000 km годишње. Од укупног боја испитаника, њих 86% није учествовало у
саобраћајној незгоди која је узрокована прекорачењем брзине, док је само 14% испитаника доживело
саобраћајну незгоду која је била узрокована прекорачењем брзине. Највећи проценат испитаника изјавио
је да уобичајено вози „отприлике просечном“ брзином, а такође и највећи број испитаника, 37,3%, изјавило
је да „ретко“ прекорачује брзину. Чак 73,7% испитаника је одговорило да себе „не сматрају уопште“
ризичним возачима. Више од 80% испитаника се „веома“ и „прилично“ слаже са предлогом за постављање
електронских саобраћајних знакова обавештења који показују возачу да се креће недозвољеном брзином
како би успорио. Упоредо с претходном тврдњом, исти проценат испитаника сматра да постоји потреба за
спровођење кампање у медијима о опасностима које носи брза вожња.
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Посебно треба истаћи ставове возача који се односе на опасности и последице брзе вожње, као и на
мере за спречавање прекорачења ограничења брзине. Значајно учешће, 51,6% и 60,9% респективно, имају
ставови „Безбедност других учесника у саобраћају је битан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу
брзине“ и „Безбедност мојих сапутника је битан битан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу брзине“.
У погледу мера које треба спровести у циљу смањења прекорачења брзине посебно се истичу следећи
ставови: „Повећати брзину кретања за 10 km/h на аутопутевима и путевима ван насељених места“ (52,6% +
27,7%), „Спровести кампање у медијима о опасности које носи брза вожња“ (50,6% + 29,5%).

5. ЗАКЉУЧАК
На основу резултата приказаних истраживања примећује се да велику већину возача брине безбедност
саобраћаја. Они уочавају да је понашање возача врло важан чинилац у побољшању безбедности. Резултати
показују значајне разлике између земаља у смислу ставова и понашања везаних за пребрзу вожњу.
Због важности утицаја ставова на понашање учесника у саобраћају, на подручју града Новог Сада
требало би перманентно реализовати истраживања ставова свих учесника у саобраћају, а поготово возача
моторних возила. За будућа истраживања о ставовима и спровођење мера које утичу на њихову промену
од изузетног је значаја:
-- квалитетнија процена напора који би утицали на унапређење ставова учесника у саобраћају,
-- стандардизација правила у погледу дефинисања ставова о вађним обележјима безбедности
саобраћаја,
-- поређење ставова у одређеним временским периодима,
-- анализа и јавна презентација добијених података,
-- реализација кампања у области безбедности саобраћаја, а поготово кампања посвећених брзини као
значајном проблему у саобраћају,
-- спровођење образовних мера у предшколским и школским установама кроз игру, дечију штампу,
ликовне радове, радио и телевизију,
-- саобраћајно образовање будућих возача у ауто-школама у којима се врши завршни део обуке за
самостално управљање моторним возилом.
Захвалност: Рад је резултат пројекта финансираног од стране Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр TR 36007
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УТВРЂИВАЊЕ КРИТИЧНИХ ЛОКАЦИЈА С АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ
ПУТНЕ МРЕЖЕ У ГРАДУ БИТОЉУ
DETERMINING OF CRITICAL LOCATIONS FROM ASPECT OF ROAD
NETWORK SAFETY IN THE MUNICIPALITY OF BITOLA
Zoran Joševski1, Stoimko Zlatkovski2, Nikolče Talevski3
Резиме: Основ за квалитетно управљање опасним местима на саобраћајној мрежи је постојање података
о карактеристикама уличне мреже, података саобраћајног оптерећења и податке о броју саобраћајних
незгода. Постојање функционалне базе података саобраћајних незгода је неопходан предуслов за управљање
опасним локацијама, или „црних тачака”.
У овом истраживању направљена је просторна и временска расподела саобраћајних незгода на подручју
општине Битољ. Саобраћајне незгоде дистрибуирани су по месту настанка (улице и раскрснице) где се
незгода догодила. Након анализе, утврђене су „црне тачке“ у смислу опасних делница и опасних раскрсница
на подручју општине Битољ.
Део истраживања који се односи на идентификацију и класификацију опасних места „црних тачака“ на
подручју општине Битољ треба да помогне да се успостави модеран систем управљања са опасним местима,
као важан поступак да се смањи ризик од незгода на постојеће путне мреже у граду Битољу.
Кључне речи: Саобраћајна незгода, „црна тачка“, идентификација, путна мрежа.
Abstract: The basis for qualitative management with the dangerous spots of the traffic network represent
existence of data about the characteristics of the street network, data about the traffic load and data about the
number of accidents. The existence of functional data base about the traffic accidents represents basic precondition
about management with the dangerous spots, in other words „black spots“.
In this particular research it is made a spatial and temporal distribution of the traffic accidents on the area of
the Municipality of Bitola. Referring the spatial distribution, the traffic accidents are arranged in accordance with
the place of happening, and that is according to the street and according to the crossroads where the accident
had happen. After performed analysis, „dangerous spots“ were determined, in a sense of dangerous sections and
dangerous crossroads on the area of the Municipality of Bitola.
The part of the research that refers to the identification and classification of the dangerous spots „black spots“
in the traffic of the area of the town Bitola, should help to establish contemporary system in management with the
dangerous spots, as one essential procedure for reduction of the risk of accidents on the existing traffic network in
the city of Bitola.
Key words: traffic accident, black spot, identification, road network.

1. INTRODUCTION
In the part of the research that refers to collection of data about the number of accidents on the area of the
Municipality of Bitola and its classification, an analysis about the situation with the safety for a time period of 5
years was performed, in other words for the period of 2005 – 2009 year. In this way we got a real about the number
of traffic accidents, number of dead and injured in the traffic accidents, and also the number of accidents with
1 Doc.d-r Zoran Joševski, dipl.inž.saobraćaja, Tehnicki fakultet – Bitola, ul.Ivo Lola Ribar bb, 7000 Bitola, R.Makedonija, zjosevski@yahoo.com
2 Red.prof.d-r Stoimko Zlatkovski, dipl.inž.saobraćaja, Tehnicki fakultet – Bitola, ul.Ivo Lola Ribar bb, 7000 Bitola, R.Makedonija, stoimkoz@
live.co.uk
3 M-r Nikolce Talevski, dipl.inž.saobraćaja, Tehnicki fakultet – Bitola, ul.Ivo Lola Ribar bb, 7000 Bitola, R.Makedonija, postdiplomec@yahoo.com
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material loss at level of the Municipality of Bitola. Also, with the size of this statistical characteristic there is a
possibility to establish the dangerous spots, in other words hazardous locations at level of the Municipality of Bitola.
In this particular research it is made a spatial and temporal distribution of the traffic accidents on the area of
the Municipality of Bitola.
Referring the spatial distribution, the traffic accidents are arranged in accordance with the place of happening,
and that is according to the street and according to the crossroads where the accident had happen. The distribution
of the traffic accidents according to the streets was performed on 16 streets of the traffic network of the Municipality
of Bitola where it happen the biggest number of accidents. The accidents that are happening on the other streets
were arranged in the category of rest streets.

2. ANALYSIS OF THE SAFETY SITUATION
The number of traffic accidents according to streets for the period from 2005 year to 2009 year is represented
in the table 1. From the performed distribution of the number of the accidents it could be concluded that the
biggest number of traffic accidents for this fifth year period had happened on Bul.„1-vi Maj“ (120 accidents), street
„Partizanska“ (99 accidents) and street „Ivan Milutinovic“ (77 accidents).
Table 1. Number of traffic accidents for the period 2005 – 2009 year according to streets

Street

Number of traffic accidents
2005

2006

2007

2008

2009

Total

1

Prilepska

16

17

16

6

9

64

2

Ivan Milutinovic

14

16

15

24

8

77

3

Ohridska

5

6

4

1

2

18

4

Solunska

2

2

1

7

2

14

5

Car Samoil

3

3

2

2

2

12

6

Edvard Kardelj

3

1

0

0

1

5

7

Stolarska

4

2

2

7

2

17

8

Bul.„1-vi Maj“

25

27

28

19

21

120

9

Vasko Karangelevski

15

18

16

13

8

70

10

Partizanska

16

17

20

25

21

99

11

4-ti Noemvri

6

4

5

1

1

17

12

Dovlegik

10

12

13

1

9

45

13

Peco Bozinovski

3

3

2

3

3

14

14

Ivo Lola Ribar

14

15

14

11

9

63

15

Nikola Tesla

4

4

3

7

4

22

16

Boris Kidric

7

8

10

6

4

35

17

Rest streets

107

98

109

56

79

449

Source: Authors

The distribution of the number of traffic accidents according to crossroads was performed on 15 crossroads on
which the biggest number of the traffic accidents had happened. The accidents on the other crossroads are not taken
into consideration referring the fact that on them minimal number of accidents had happened, in other words on
the biggest number of them not single accident had happen.
The number of traffic accidents arranged according to crossroads is represented in table 2. From the data that
are represented in table 2, it could be concluded that the biggest number of the traffic accidents in this fifth year
period had happened on the crossroads: I. Milutinovic / E. Kardelj (34 accidents), Partizanska / V. Karangelevski
(25 accidents), Partizanska / I.L.Ribar (23 accidents).
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Table 2. Number of traffic accidents for the period of 2005 – 2009 according to crossroads
Number of traffic accidents

Crossroad

2005

2006

2007

2008

2009

Total

1

Partizanska/Ivo Lola Ribar

4

6

5

4

4

23

2

Partizanska / N.Tesla

3

1

1

3

2

10

3

N.Tesla / B.Kidric

1

1

0

2

1

5

4

P.Bozinovski / S.Naumov

2

2

1

0

0

5

5

P.Bozinovski / Solunska

0

0

0

0

0

0

6

Partizanska / K.Ohridski

2

3

2

0

0

7

7

Partizanska / V.Karangelevski

6

6

7

1

5

25

8

Bul.„1-vi Maj“/ V.Karangelevski

3

1

1

0

1

6

9

I.Milutinovic / Stolarska

3

5

4

1

0

13

10

I.Milutinovic / Prilepska

1

1

1

1

0

4

11

E.Kardelj / Prilepska

4

4

0

0

3

11

12

I.Milutinovic / E.Kardelj

3

5

4

20

2

34

13

4-ti Noemvri / B.Kidric

1

2

2

1

0

6

14

Solunska / K.Ohridski

2

4

3

1

2

12

3

1

1

0

0

5

15
E.Kardelj / Ilindenska
Source: Authors

Table 3. Traffic accidents for the period of 2005 – 2009 according to the time of happening
Time period

Number of traffic accidents
2007
2008
2009

2005

2006

1

00:00 – 02:00

24

27

26

15

21

Total
113

2

02:00 – 04:00

23

22

20

12

20

97

3

04:00 – 06:00

13

12

13

4

14

56

4

06:00 – 08:00

13

14

15

14

9

65

5

08:00 – 10:00

41

39

29

21

25

155

6

10:00 – 12:00

28

27

28

26

20

129

7

12:00 – 14:00

46

47

48

40

27

208

8

14:00 –16:00

53

51

52

35

29

220

9

16:00 – 18:00

37

38

40

34

32

181

10

18:00 – 20:00

51

49

47

28

34

209

11

20:00 – 22:00

35

34

35

40

19

173

12
Source: Authors

22:00 – 24:00

27

26

26

15

21

115

Referring the time of happening of the traffic accidents a distribution is made of the accidents according to
the hour of happening and according to the day of happening. Referring the hour distribution, a two hours time
period was taken. The number of accidents in two hours interval is represented in the table 3. From the performed
analysis, it is clearly seen that, as a critical hourly period is the time period from 14:00 to 16:00 (220 accidents). But
it is interesting to mention that also the time periods from 18:00 to 20:00 (209 accidents), and also the period from
12:00 to 14:00 hours (208 accidents), are also critical periods during the day.
The distribution of the number of accidents happened by days for the period from 2005 – 2009 year is represented
in table 4. As critical days in which most of the accidents had happen are the days Tuesday (278 accidents), Friday
(245 accidents) and Saturday (255 accidents).
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Table 4. Number of traffic accidents for the period 2005 – 2009 year according to days

Day

Number of traffic accidents
2006
2007
2008
2009
54
52
38
31

1

Monday

2005
52

2

Tuesday

64

65

64

47

38

278

3

Wednesday

54

53

55

41

41

244

4

Thursday

42

46

45

30

31

194

5

Friday

55

52

53

39

46

245

6

Saturday

57

56

54

48

40

255

7

Sunday

56

56

56

40

34

242

Source: Authors

Total
227

As most often reasons for occurrence of the traffic accidents, which are indicated by the inspection groups are:
action contrary to regulations, disrespect the right of way, not keeping distance, un-adapted speed.
The consequences of the traffic accidents are expressed by the number of casualties and the total material loss.
Under the concept casualties is understood injuries in type of heavy and light, and also the mortal consequences.
The material loss in this concrete case would not be perceived having in mind that the first estimations about
originated damages during traffic accidents are far from the real once. According to some researches this difference
between the immediate statements of the material loss and the final compensations know to vary up to ten times
difference. This comes from the fact that during the inspection on the spot of the accident the inspection group has
not got real indicators about the detailed damages of the vehicles, and also the real current prices for the damaged
parts of the vehicles.
Also these recognitions referring the casualties in the traffic accidents will be given for a five years period, i.e.
from 2005 to 2009 year. From the performed analysis it could be concluded that for the last 5 years in the traffic
accidents in the municipality of Bitola, 25 persons had lost their lives. With severe injuries got total of 151 persons,
while with light injuries got 459 persons.
Table 5. Number of killed persons in the traffic accidents
for the period from 2005 - 2009 in accordance with the type of injuries
Consequences

Victims
2005

2006

2007

2008

2009

Total

1

Fatal injuries

7

6

5

1

6

25

2

Severe injuries

32

31

29

25

34

151

Light injures

95

94

96

85

89

459

3
Source: Authors

The part of the research that refers to identification and classification of the dangerous spots „black spots“ in
the traffic of the area of the town of Bitola should help to establish a contemporary system of management with the
dangerous spots, as one important procedure for reduction of the risk of accidents of the existing traffic network
in the town of Bitola.
The process of management with the dangerous spots should allow expert directing and qualitative distribution
of the material funds that are intended for rehabilitation of the dangerous spots. In this concrete research a method
is defined about identification and classification of the dangerous spots (black spots).

3. IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF THE DANGEROUS SPOTS IN BITOLA
Having in mind the importance of esablishing of system for management of the dangerous spots, and especially
with „the black spots“ in the town of Bitola, special attention is paid to the method, in other words the algorithm
of activities in the process of management with the dangerous spots, and which is applied in this concrete study.
Having in mind the fact that there is not existing a unique and commonly accepted method (with universal
bench marks) for identification and classification of the dangerous spots (black spots), for the needs of this concrete
research it was applied a model which is based on the number and the consequences of traffic accidents [5].
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Table 6. Number of traffic accidents according to consequences for 2007, 2008 and 2009
on crossroads, with presentation of WNTA

Number of traffic accidents

Crossroad

With
S.I.
5

With
L.I.
8

With
M.L.
16

WNTA

1

Partizanska/Ivo Lola Ribar

With
F.I.
0

2

Partizanska / N.Tesla

0

2

4

8

40

3

N.Tesla / B.Kidric

0

1

2

5

21

4

P.Bozinovski / S.Naumov

0

0

1

3

6

5

P.Bozinovski / Solunska

0

0

0

2

2

6

Partizanska / K.Ohridski

0

1

1

4

17

7

Partizanska / V.Karangelevski

0

5

8

19

93

8

Bul.„1-vi Maj“/ V.Karangelevski

0

5

7

17

88

9

I.Milutinovic / Stolarska

0

7

3

8

34

10

I.Milutinovic / Prilepska

0

1

1

4

17

11

E.Kardelj / Prilepska

0

1

2

5

21

12

I.Milutinovic / E.Kardelj

0

10

16

32

170

13

4-ti Noemvri / B.Kidric

0

1

2

7

23

14
15

Solunska / K.Ohridski
E.Kardelj / Ilindenska

0
0

2
0

4
1

11
3

43
6

Source: Authors
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The analysis of the spatial distribution of the traffic accidents have allowed noticing of locations on which comes
to happening of bigger number of traffic accidents. Because noticed traffic accidents are with different consequences,
on each accident it was assigned a weight index [5] in dependence of the type of consequences, and that is:
-- Traffic accidents only with material loss (M.L) are multiplied with weight index of 1,
-- Traffic accidents with light injuries (L.I.)are multiplied with weight index of 3,
-- Traffic accidents with severe injuries (S.I.)are multiplied with weight index of 10,
-- Traffic accidents with fatal injuries (F.I.) are multiplied with weight index of 85.
In this way for each location it is got a so called weighted number of traffic accidents (WNTA). To each
dangerous spot it is associated a parameter value of WNTA, according to which value ranking of the dangerous
spots is performed. In general three ranks of dangerous spots were defined and that is:
-- Dangerous spot of first rank (rank I or so called “black spot”, where the value of WNTA is greater than 140)
-- Dangerous spot of second rank (rank II, where the value of WNTA is from 80 to 140)
-- Dangerous spot of third rank (rank III, where the value of WNTA is from 20 to 80)
The results of the performed analysis of the dangerous spots and their ranking are given in the table 6. From this
table it is obvious that the most endangered crossroad in the municipality of Bitola is the crossroad that is formed
among the street “I. Milutinovic” and the street “E. Kardelj”. Having in mind that the WNTA for this crossroad is
bigger than 140, the same is classified as a dangerous spot of I (first) rank. On the area of the municipality of Bitola
three crossroads were registered that belong to dangerous spots of II (second) rank, and as dangerous spots of II
(third) rank were identified six crossroads.
In the table 7 is given a presentation of sections according to the number and the consequences of the accidents
and also the weighted number. From this table it is obvious that the most endangered are two sections of the
traffic network in the municipality of Bitola, and having in mind that WNTA for these sections is greater than 140,
they are classified as dangerous spots of I (first) rank. In the area of the municipality of Bitola four sections were
registered that belong to dangerous spots of II (second) rank, and as dangerous spots of III (third) rank there are
two sections in the municipality of Bitola.
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Table 7. Number of traffic accidents according to consequences
for 2007, 2008 and 2009 on sections, with presentation of WNTA

Number of traffic accidents
Section

With
F.I.

With
S.I.

With
L.I.

With
M.L.

WNTA

1

Ul.Partizanska
(Section ul.ASNOM-ul.G.Naumov)

0

6

11

14

107

2

Ul.Partizanska
(Section ul.Studentska-ul.K.Ohridski)

1

3

9

15

157

3

Bul.„1-vi Maj“
(Section Osnoven Sud- Crn Most)

1

8

11

16

214

4

Bul.„1-vi Maj“
(Section ul.T.Petrovski-G. Casovnik)

0

2

4

5

37

5

Ul.„Vasko Karangelevski“
(Section ul.13-ti juli-ul.Partizanska)

0

5

7

9

80

6

Ul.„Vasko Karangelevski“
(Section ul.13-ti juli-bul.1-vi Maj)

0

3

6

7

55

7

Ul.„Prilepska“
(Section ul.A.Turungev – ul.G.Delcev)

0

5

9

14

91

8

Ul.„I.Milutinovic“
(Section ul.E.Kardelj – s.k.Javor)

0

6

14

16

118

Source: Authors

4. CONCLUSION
The importance of the macro researches, and especially of the researches of the dangerous spots in Bitola, is in
that, that beside establishing of the spatial and temporal distribution of the traffic accidents and their consequences,
also allows comparison of the collected data in one five years period.
With this first all-inclusive macro research practically it is established a contemporary method of identification
and classification of the dangerous spots, which represents a precondition for successful management with the
dangerous spots in the town of Bitola.
Unfortunately, it could be stated that there is no existing a qualitative database about the traffic accidents, not
only in the frames of the town of Bitola, but also on the area of Republic of Macedonia. In this way the procedure
for following of the number of traffic accidents is made difficult, their spatial and temporal distribution, and also
the identification and classification of the dangerous spots.
The three years period for analysis (2007-2009) is well defined, in accordance with the newest scientific attitudes
and best of practice. In this research were identified and classified 18 dangerous spots, of which 3 dangerous spots
of first rank (16,7 % ), 7 dangerous spots of second rank (38,9 % ), and 8 dangerous spots of third rank (44,4 % ).

5. REFERENCES
[1] PIARC – World Road association. (2003).“Road Safety Manual”,Paris .
[2] Јованов, Д., Ћаконовић, Д., Вуковић, Д..: (2010). Метод идентификације и класификације опасних места
у урбаним срединама са студијом примера. X Megunarodni simpozijum “Prevencija saobracajnih nezgoda
na putevima. Novi Sad.108-117.
[3] Joshevski, Z., Zlatkovski, S.: (2010-2011). Analiza na bezbednosta na soobrakajot vo opstina Bitola. Soobrakajna
studija na grad Bitola.
[4] Zakon za bezbednost na soobrakajot na patistata vo R.M. (2007)
[5] Zlatkovski, S.: (2009). Analiza na soobrakajni nezgodi II del. Tehnicki fakultet – Bitola.

100

VIII међународна конференција
Безбедност саобраћаја у локалној заједници
Ваљево, Хотел Дивчибаре,
18 – 20. април 2013

VIII International Conference
RAOD SAFTY IN LOCAL COMMUNITY
Valjevo, Divcibare Hotel,
April 18- 20, 2013.

656.142.08(497.11)

ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА ПЕШАЦИМА
У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРИМЕРУ ГРАДА БЕОГРАДА
MONITORING AND ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH
PEDESTRIAN IN LOCAL GOVERNMENT EXAMPLE
THE CITY OF BELGRADE
Драган Лончаревић1 , Златко Беленцан2, Благоје Милинић3, Душко Марушић4
Резиме: У раду су сагледана одређена обележја саобраћајних незгода у којима су страдали пешаци, у
Београду у периоду 2010-2012. година. Анализирани су апсолутни и релативни показатељи саобраћајних
незгода из постојећих база података, коришћењем традиционалних, нумеричких и графичких софтвера и
софтверских алата ГИС-а са дигитализованим картама. Резултати анализе створили су реалне могућности
за прихватљиво пројектовање праваца и могућих мера заштите безбедности пешака у Београду. У раду
су исказани и одређени ефекти заштите безбедности пешака у саобраћају по додатним активностима
Секретаријат за саобраћај, Саобраћајна полиције, и других органа управе, иницираних претходним
анализама и пројектованим мерама аутора овог рада .
Кључне речи: безбедност саобраћаја, пешаци, саобраћајне незгоде, анализа, гис, управљање, београд
Summary: In this paper are analysed the particular characteristics of the traffic accidents in which pedestrians
were injured in Belgrade in the period 2010-2012. The absolute and relative indicators of traffic accidents from
existing databases, using traditional, numerical and graphical software and GIS software tools with digitized maps, are
analyzed. The results of analysis have created real opportunities for acceptable design of trends and possible measures
for protection of the safety of pedestrians in Belgrade. The paper shows the effects of protection of the pedestrians’
safety in traffic by additional activities of Secretariat for Transport, Traffic Police and other administrative agencies,
which were initiated by previous analyzes and measures projected by the authors of this study.
Keywords: traffic safety, pedestrians, traffic accidents, analysis, g i s, management, belgrade.

1. УВОД
Саобраћајне незгоде у којима страдају пешаци и околности под којима се догађају привлаче посебну
пажњу органа локалне самоуправе, грађана, опште и стручне јавности. И ако је значајно смањен број пешака
који страдају у саобраћајним незгодама, током последњих двадесетак година, овај проблем је и даље, у
Београду, веома изражен, и захтева систематичност у решавању. Стручно мишљење је да су пешаци посебно
угрожена категорија учесника у саобраћају због: изложености ризику, рањивости, грешака субјективног
карактера, пропуста у регулативи, лоших саобраћајних решења, неуспостављених критеријума вредности
и сл. Већина саобраћајних незгода у Београду, у којима су страдали пешаци, догодила се у раскрсници
ван пешачког прелаза, на пешачким прелазима, при кретања по коловозу и површима ван коловоза.
Грешке и околности које непосредно доприносе настанку саобраћајних незгода, у којим страдају пешаци,
и даље остају непотпуно разјашњене, односно недовољно проучени догађаји. Они који евидентирају
и обрађују саобраћајне незгоде са пешацима суочавају се конкретним проблемима комплетирања и
документовања података за каснију обраду и анализе. Непотпуни подаци о саобраћајним незгодама са
пешацима усложњавају посао аналитичарима који статистичким и дескриптивним техникама покушавају
прогнозирати догађања саобраћајних незгода и пројектовати правце и мере за решавање проблема.
1
2
3
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У просторном приказивању обележја саобраћајних незгода и анализи коришћени су алати ГИС-а, који
омогућују све предности просторног приказивања у графичком, нумеричком, текстуалном и комбиновном
облику, великог броја међусобно зависних података о саобраћајним незгодама са пешацима. Анализа
саобраћајних незгода са пешацима у Београду има вишеструку намену. Резултати анализа су основа
за информисања и предузимања управљачких мера за смањивање учесталости и тежине последица
саобраћајних незгода са пешацима.
Анализа безбедности пешака, пројектовање мера, праћење ефеката и одговорности обавеза је Управе
сваке јединице локалне самоуправе, што може реализовати сопственим кадровским ресурсима или
ангажовањем компетентне организације за те послове.

2. MЕТОДОЛОШКИ ОКВИР
Стално анализирајући, упоређујући и оцењујући стање безбедности саобраћаја, оцењују се и даље
развијају мере и активности на унапређењу безбедности саобраћаја и смањивању страдања у саобраћају.
На основу тога се могу стручно пројектовати и реализовати будуће активности (Липовац 2008/96). За
анализу стања безбедности пешака у Београду, опредељен је стандардни методолошки оквир.
Поставка проблема опредељена је чињеницом да у саобраћајним незгодама у Београду страда велики
број пешака. Анализиране су 2.604 саобраћајне незгоде, са настрадалим пешацима које су се догодиле
на подручју 13 градских општина Града Београда у периоду 2010-2012. година. Предмет истраживања,
су саобраћајне незгоде у којима су страдали пешаци на подручју Града Београда. Истраживањем су
обухваћене и база података о саобраћајним незгодама и могућност коришћења различитих софтверских
пакета укључујући и алате ГИС-a.У истраживању је коришћено више метода: статистичким методама
утврђени су општи и релативни показатељи саобраћајних незгода са пешацима, методама анализе садржаја,
структуралне, функционалне и компаративне анализе, индукције и дедукције анализирана су појединачна
и међусобно повезана обележја саобраћајних незгода. За потребе истраживања формирана је оперативна
база података из ЈИС, ручних евиденција, писмена из предмета СН.
Основни циљ је утврђивање нивоа безбедности и ефеката предузетих мера на заштити безбедности
пешакаа субциљеви: утврђивање ризика учешћа пешака у саобраћају просторна дистрибуција и типологије
саобраћајних незгода и исказивање резултата прихватљивих за процену и пројектовање мера ради
смањења ризика. Циљ истраживања опредељен је захтевима Управе саобраћајне полиције из Београда и
Градског секретаријата надлежног за саобраћај.Ограничења истраживање везана су за ажурност база, и
комплементарност података (ЈИС, дневни извештаји, записници о увиђају, кривичне и прекршајне пријаве,
вештачења, службене белешке и др.). Географскe кордината за места догађања саобраћајних незгода нису у
ЈИС-у, за истраживање коришћене ручне евиденција.

3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА СА ПЕШАЦИМА
База података о саобраћајним незгодама, возилима, возачима и лицима интегрисане су у Јединствену базу
података (ЈИС) која се води у МУП-у, као и подаци о кривичним, прекршајним пријавама и извештајима.У
ручним евиденцијама у полицији воде се подаци о географским координатама саобраћајних незгода,
службене белешке о индиректним показатењима саобраћајних незгода са пешацима, подаци о незгодама
које нису у потпуности документоване, процесуиране и др.Непостојање обједињених база података о
саобраћајним незгодама, непотпуност података и неуређеност коришћења, усложњава квалитетно праћење
безбедности пешака, ефективно информисање, израду анализа, пројектовање мера за решавање проблема,
мерење постигнутих ефеката, кост-бенефит анализе, утврђивање одговорности и сл.
Базе података о саобраћајним незгодама са пешацима је потребно објединити, систематизовати,
дигитализовати и иновирати према савременим захтевима безбедости и доступном технологијом.
Подаци из постојећих база података преовлађујуће су усмерени дефинисању спољних манифестација
суштинских пропуста, односно законској квалификацији прекршаја и кривичног дела.Увођењем система
евидентирања саобраћајних незгода са координатама, комплетирање података о незгоди, самом догађају,
учесницима, околностима и пропустима који су претходили незгоди, последицама незгоде, околини и сл.,
у оперативном смислу треба да да одговор на питања која су за полицију веома важна у расветљавању
саобраћајних незгода, утврђивању одговорности, предвиђању ризика, пројектовању мера за смањивање
опасности, праћењу и мерењу постигнутих ефеката.
Географски информациони систем (ГИС) је систем за управљање просторним подацима и обележјима
придруженим њима. У суштини то је рачунарски систем намењен за интегрисање, спремање, уређивање,
анализирање и приказивање географских информација. У Србији, ГИС је у почетној фази примене у
праћењу саобраћајних незгода. У земљама са развијеним моделом безбедности собраћаја, подршка ГИС-а
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прихваћена је у потпуности у формирању и развијању база података и праћењу саобраћајних незгода.
Почетни процес примене ГИС-а је учитавање координата лица места саобраћајних незгода у фази увиђаја и
документовања. Суштина је у веома прецизном и уверљивом идентификовању опасних места и деоница на
саобраћајници (на примeр места и зоне где страдају пешаци) и приказивању предузетих мера и остварених
ефеката на смањивању ризика пешака у саобраћају.

4. АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
У раду су анализирани подаци о саобраћајним незгодама са пешацима, које су се догодиле на подручју 13
општина града Београда 2010.- 2012. године, где је увиђаје саобраћајних незгода вршила специјализована
Саобраћајно полицијска испостава за увиђаје саобраћајних незгода (СПИ), Управе саобраћајне полиције,
Полицијске управе у Београду. У анализи су коришћени подаци из ЈИС-а МУП-а и једнозначни подаци који
се воде у „ручним евиденцијама“ (СПИ), као допуна званичним базама података о саобраћајним незгодама.
Табела 1. Саобраћајне незгоде са пешацима и последицама

СН и последице

2010 2011 2012 Свега

% (2011/2010)

% (2012/2010)

% (2012/2011)

Укупно СН

867

860

877

2604

99,19%

101,15%

101,98%

СН са погинулим

52

42

44

138

80,77%

84,62%

104,76%

СН са повређеним

815

818

833

2466

100,37%

102,21%

101,83%

НАстрадало пешака

891

867

870

2628

97,31%

97,64%

100,35%

Погинуло пешака

53

44

50

147

83,02%

94,34%

113,64%

Укупно повређено

838

823

870

2531

98,21%

103,82%

105,71%

ТТП

270

224

245

739

82,96%

90,74%

109,38%

ЛТП

568

599

625

1792

105,46%

110,04%

104,34%

У Београду на саобраћајницама општина које су обухваћене истраживањем у 2010.,2011. и 2012. години,
у 2.604 саобраћајниих незгодода, настрадало 2.628 пешака.5 По годинама, у периоду 2010-2012. године,
догодио се приближно исти број саобраћајних незгода (Табела 1). Од укупно 2.628 настрадалих пешака
погинуло је 147, задобило тешке повреде 739, а лаке телесне повреде 1.792 пешака. Упоредни подаци указују
на повећање страдања пешака у 2012. години. По један пешак настрадао је у 98% саобраћајних незгода.
Анализе страдање пешака у саобраћајним незгодама по годинама старости указује да деца и млади
чешће учествују у саобраћајним незгодама са лакшим, док су у незгодама са старијим пешацима знатно
теже последице. Деца старија од 10 година, у својству пешака чешће страдају од млађе деце. У односу на
ризик страдања издвајају се пешаци старосних група од 11-15 година, и од 56-60 година.
Удео смртног страдања пешака у укупном броју погинулих лица у сабраћајним незгодама у Београду6
је око 40%, у Србији7 25-30%, у земљама европске уније8 око 17%.
Највећи број пешака у саобраћајним незгодама настрадао је у новембру 271 (око 11%), а најмање у
фебруар 150 (око 6%). Са смртним последицама највише пешака настрадало је у децембру месецу 14 (око
14%), а најмање у фебруару, марту и августу по 7 (око 5%). Нема битнијих одступања 2012 у односу на 2010.
и 2011. годину. По данима у недељи највећи број пешака настрадао је у саобраћајним незгодама петком
445 (око 17%), а најмање недељом 228 (око 9%). Са смртним последицама највише пешака настрадало је
понедељком 23 (око 17%), а најмање недељом 15 (око 11%). Часовна анализа указује да су пешаци најчешће
страдали у периодима од 17-20 и од 9-12 часова, док су незгоде са погинулим пешацима најчешће догађале
од 17-20 и од 9-12 часова.
Анализом су обухваћене саобраћајне незгоде са пешацима које су се догодиле у Београду на подручју
општина: Барајево, Чукарица, Гроцка, Нови Београд, Палилула, Раковица, Стари Град, Сурчин, Савски
Венац, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара. Највећи број пешака настрадао је у саобраћајним незгодама на
Новом Београду 402 (15%), затим на Палилули 300 (11%) и Чукарици 271( 10%). Најмање пешака настрадало
је у саобраћајним незгодама у Гроцкој 112 (4%), Сурчину 64 (2%) и Барајеву 26 (1%). Највећи број пешака
5 Здраствене установе 2010., 2011. и 2012. године, обавестле су полицију да је 568 лица накнадно затражила помоћ због незнатних и
лакших повреда задобијених наводно у саобраћају у својству пешака. Увиђај по овим догађајима није вршен јер су лица напуштала
здраствену установу пре доласка полиције
6 статистички подаци МУП РС
7 статистички подаци МУП РС
8 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/index.htm
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погинуо је у саобраћајним незгодама на Новом Београду 20 (13%), Палилули 18 (12%), и Земуну 14(10%),
док је најмање пешака погинуло је на територији Барајева 2 (1%), Врачара 3 (2%) и Старог града 5 (3%).
Анализа саобраћајних незгода по месту догађања и тежини насталих последица указује да је највећи
број пешака у извештајном периоду настрадао на коловозу ван пешачког прелаза, укупно 1.408 (53%)
,од којих 91 (62%) са смртним последицама. На обележеном пешачком прелазу је настрадало1.062 (41%)
пешака, од којих 42(29%) са смртним последицама. На тротоару и другој површини ван коловоза догодила
се 158 (6%) саобраћајна незгода, у којима је смртно настрадало 14 (10%) пешака.
У посматраном периоду је приближно једнака расподела контакта возила и пешака (Слика 1).Анализа
указује да је при кретању возила уназад погинуло 16 пешака и те незгоде су се најчешће догађале ван
коловоза, са пешацима старијим од 60 година .

Слика 1. Шематски приказ контакта возила и пешака

Подаци о саобраћајним незгодама се могу визуелно приказати на различитим расположивим подлогама
(мапама, ортофото подлогама, уличној мрежи, мрежи путева и сл.).
Могућност зумирања делова мапе омогаћава сагледавање густине саобраћајних незгода ради лакшег
уочавања критичних места и деоница. Прегледом мапе уочавају се локације где се најчешће догађају
саобраћајне незгоде са пешацима: кружни ток Богословија, Димитрија Туцовића/Батутова, Београдска/
Бул.К.Александра, Бул.К.Александра на потезу од Молерове до Смиљанићеве, 27 марта/Београдска, Краља
Милана, Булевар Деспота Стефана код Панчевачког моста, Првомајска и Главна у Земуну и посебно
раскрсница Главне са Бежанијском, Јурија Гагарина код Кинеског центра и раскрсница са Гандијевом,
Тошин бунар……итд.
На овим мапама могу се приказати и други подаци из базе саобраћајних незгода, различити упити,
различита обележја, имена улица и др.

Слика 2. Опасне деонице ѕа пешаке на делу градске
територије

Слика 3. Зумиран приказ опасне деонице Јурија
Гагарина (Омладинских Бригада-Гандијева)

Пример уочене локације опасних деоница где је повећано страдања приказан на слици 2, док је
детаљно-зумиран поглед на ужи део локације Јурија Гагарина/Гандијева приказан на слици 3. Уочавају се
места са повећаним бројем саобраћајних незгода у посматраном периоду, а зумирањем изабраног места
јасно се могу сагледати све саобраћајних незгода са последицама.
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Неке могућности и конкретни примери примене различитих упита о СН приказани су на сликама 4 и 5.

Слика 4 Страдање пешака у данима викенда

Слика 5 СН са децом до 15 година са приказом положаја
основних школа и зоном 5мин хода (300м)

Просторна дистрибуција страдања деце пешака, на посматраној територији, са степеном повреда
приказана је на слици 5. Подаци о страдању деце су укрштени са подацима основних школа и критеријумом
5. минутни ход, односно зоном „300“ метара око школе. Уочавају се зоне основних школа у чијој близини
чешће страдају деца, што упућује на потребу дубинске анализе саобраћајних незгода, ради пројектовања и
операционализације одговарајућих мера.
Формирање базе података о саобраћајним незгодама и примена ГИС-а у функцији безбедности
саобраћаја сложен је процес и захтева укључивање више различитих субјеката безбедности саобраћаја,
са прецизним одређењем надлежности, активности и одговорности. Примена ГИС-а, посебно у фази
успостављања, захтева добру припрему и стручан рад у процесима: евидентирања, документовања, уноса
и ажурирања података о саобраћајним незгодама, формирања централне базе података, припреме и
коришћења излазних података.
Излазни садржаји и анализе, коришћењем алата ГИС-а, оперативно се могу примењивати у редовном
и циљаном планирању полицијских послова у безбедности саобраћаја. Субјекти безбедности саобраћаја и
други корисници анализа безбедности саобраћаја у оквиру надлежности и процеса рада, могу користити
излазне апликације овог система.
У претходној анализи саобраћајних незгода са пешацима�, конкретизоване су одређене мере, као
додатне редовним активностима, заштите безбедности пешака у Београду.Наводимо одређене реализоване
активности из тих мера:
-- Медијска презентација је извршена у електронским медијима (гостовање у 5 ТВ и радио емисија)
и штампаним медијима кроз публиковање анализа и делова рада (4 чланка који су објављени у
дневним листовима).
-- Саобраћајна полиција и Градски секретаријат за саобраћај су заједнички анализирали безбедност
пешака, утврдили додатне мере и приоритете у њиховој заштити. Реализоване су одређене
активности у вези: уређења саобраћајних токова, уподобљавања режима саобраћаја и сигнализације,
откривања и документовања саобраћајних прекршаја, циљаних контрола саобраћаја и тд.
-- Анализе су указале да је у саобраћајним незгодама насрадало 16 пешака са смртним последицама
приликом контаката са возилима која су се кретала вожњом уназад.. Готово 70% тих незгода се
догодило на површинама које нису намењене за кретање возила, што је био сигнал да се оствари
контакт са Комуналном полицијом града Београда како би се и она укључили у контролу возача који
користе површине за које је она надлежна.
-- Рад, односно анализу са предложеним мерама, је користило руководство УСП ПУ за Град Београд,
у процесу усмеравања полицијских службеника у извршавању превентивно репресивних мера и
активности на ризични местима и деоницама на којима су пешаци чешће страдали. На пример у
зони „Кинеског тржног центра“ улици Јурија Гагарина, појачана је контрола саобраћаја са акцентом
на откривање прекршаја које чине возачи непоштујући обавезе према пешацима и пешаци који
непрописно прелазе коловоз. Уведени су нови садржаји планирања и спровођења акције ”школа”,
што је дало добре ефекте у повећању безбедности деце у близини школа.
Наведене мере дале су конкретне резултате, посебно у ужем градском делу, где је смањен број
саобраћајних незгода са настрадалим пешацима. На пример у улици Јурија Гагарина на уоченој опасној
деоници (Омладинских бригада-Гандијева), по предузетим мерама, у 2012. години, није било погинулих
пешака, док је број саобраћајних незгода са повређеним пешацима са 9, односно 8, смањен на 3 у 2012.
години.
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5. ЗАКЉУЧЦИ СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА
Постоји читава скала мера које могу врло ефикасно да послуже у сврху заштите безбедности пешака. У
свакој јединици локалне самоуправе могуће је стручно пратити стање безбедности саобраћаја и посебно
безбедности пешака, предузимати ефикасне мере на смањивању ризика страдања пешака, спроводити
планиране активности уз поштовање приоритета, надлежност и праћење одговорности органа и
одговорних лица локалне самоуправе.
До примене стратегијских мера, по оперативним програмима потребно је да саобраћајна полиција,
секретаријат надлежан за саобраћај, комунална полиција, паркинг сервис, по потреби и друге градске
службе, предузму мере додатне директне заштите безбедности пешака на деоницама и местима са
повећаном опасношћу, и то:
-- у зонама где пешаци чешће страдају својом грешком успоставити непосредну контролу, са
појачаним полицијским присуством у ризичним временским периодима уз интензивно спречавање
и санкционисање непрописаног кретања пешака и возила,
-- на пешачким прелазима где пешаци чешће страдају због непоштовања обавеза возача према
пешацима, ефективним тактичким радњама документовати ове прекршаје и процесуирати,
-- на местима где се чешће догађају незгоде са пешацима или долази до угрожавања пешачких токова,
извршити непосредно снимање саобраћајних токова (посебно пешачких) и усагласити планове рада
светлосних сигнала са стварним потребама,
-- на семафоризованим пешачким прелазима где се накупљају пешаци, колико је то могуће, успоставити
оптималну прерасподелу времена водећи рачуна о старијим пешацима као посебно ризичној групи,
-- у ризичним зонама усмеравати пешачке токове према местима за прелажење коловоза (пешачки
прелаз, пасарела, подземни пролаз..),
-- побољшати осветљење на прелазима, пешачким тракама и стазама, где пешаци чешће страдају у
ноћним условима,
-- ради смањивања ризика догађања незгода и тежине последица, на саобраћајницама где се возила
брже крећу од дозвољене брзине, приоритетно у зонама угрожавања пешака, редовно вршити
контролу брзине мобилним и статичним уређајима за снимање брзине, а по потреби постављати
успориваче брзине „лежеће полицајце“, „вибрирајуће траке“ и сл.,
-- на идентификованим опасним деоницама и местима извршити независну проверу безбедности
саобраћаја-(Road safety audit-RSA), инспекцијски надзор саобраћајница и уподобити сигнализацију
са пројектима и безбедносним потребама,
-- редовно уклањати заустављена и паркирана возила која ометају пешачки саобраћај, умањују
видљивост и прегледност,
-- свакодневно пратити и квартално анализирати безбедност пешака, вршити процену остварених
ефеката, уз утврђивање и конкретизовање одговорности за не спровођење мера,
-- редовно обавештавати јавност о безбедности пешака и мерама које се предузимају...
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АКТИВНОСТИ ГРАДА ВРАЊА У ПОВЕЋАЊУ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
THE ROLE OF THE TOWN OF VRANJE IN INCREASING TRAFFIC SAFETY
Игор Милановић1, Игор Живковић2
Резиме: Већи број погинулих у саобраћајним незгодама у 2011. у односу на 2010. годину, допринео је
томе да локална самоуправа у Врању озбиљније приступи повећању безбедности у саобраћају. До 2012.
године, само се МУП активно бавио анализом и побољшањем безбедности саобраћаја, с тим што су
поједини предлози за побољшање стања дати од стране Савета за јавну безбедност града Врања. У 2012.
години је на инсистирање појединих чланова Савета за јавну безбедност коначно започето формирање
Савета за безбедност саобраћаја града Врања. У раду ће најпре бити извршена анализа безбедности
саобраћаја у претходном периоду, док ће касније бити приказан поступак формирања Савета за безбедност
саобраћаја на нивоу локалне самоуправе, начин његовог деловања на унапређење безбедности саобраћаја и
активности локалне самуоправе у циљу повећања безбедности у саобраћају.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, Локална заједница
Abstract: A number of people killed in traffic accidents in 2011, compared to 2010, contributed to the fact
that the local government in Vranje have approached to the issue of road safety more seriously. Until 2012, only
the police (Ministry of Interior) were actively involved in analyzing and improving traffic safety, although some
recommendations for traffic safety improvement were given by Public Safety Council of Vranje. In 2012, at the
insistence of some members of Public Safety Council, formation of Traffic Safety Council of Vranje began. The
paper will first focus on the analysis of traffic safety in last period, later it will show the process of how Traffic Safety
Council was formed at the local level, impact it has on improving traffic safety, and local government activities
aiming to increase traffic safety.
Keywords: Traffic safety, The local community

1. УВОД
Локална заједница је друштвени субјекат који у великој мери може утицати на безбедност саобраћаја.
Предмет истраживања овог рада је улога локалне заједнице града Врања на безбедност саобраћаја. Рад
има за циљ сагледавање тренутног стања безбедности саобраћаја као и активности локалне самуоправе
на повећању безбедности саобраћаја. Излазни резултат рада би био предлог мера чијом би се применом
обезбедило укључивање свих друштевних субјеката у стварању плана како би се безбедност саобраћаја у
наредном периоду подигла на виши ниво.
У првом делу рада биће извршена анализа безбедности саобраћаја сагледавајући основне показатеље
безбедности. Након тога, биће приказане активности локалне самуоправе за повећање безбедности
саобраћаја, док ће на крају рада бити приказани основни локални проблеми у области безбедности
саобраћаја, као и предлог за њихово решавање и превазилажење.
У раду се користи статистички метод за обраду показатеља безбедности саобраћаја, као и и интервју за
прикупљање информација о активностима појединих субјеката локалне самуоправе.
1 Начелник, Милановић Игор, дипл.инж.саобраћаја, Центар Министарства одбране Врање, Краља Милана број 1, Врање, Србија,
igormvr@gmail.com
2 Самостални полицијски инспектор, Живковић Игор, дипломирани официр полиције, Саобраћајна полицијска испостава Врање –
ПУ Врање, Пролетерских бригада бб, Врање, Србија, zivkovicvr76@yahoo.com
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2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАДА ВРАЊА
Врање је град на југу Србије, седиште Пчињског округа. Према попису из 2011. у општини Врање било је
82.782 становника. Први пут се Врање спомиње 1093. године, а у састав српске државе ушло је 1207. године.
Град деле државни пут и железничка пруга, који на северу воде ка: Лесковцу (70 km), Нишу (110 km) и
Београду (347 km), а на југу ка: Куманову (56 km), Скопљу (91 km) и Солуну (354 km).
Кроз општину Врање пролази државни пут 1. А реда3 бр.1 (с. Мазараћ – с. Давидовац) у дужини од 20
километара, државни пут 2. А реда бр.132 на истој релацији и исте дужине (раније регионални пут Р-214)
и бр. 137 (с. Давидовац – ГП „Прохор Пчињски“) у дужини од око 3 км кроз подручје Града Врања (раније
регионални пут Р-125).
На територији општине Врање регистровано је 20.1554 моторних и прикључних возила.
Велики проблем који индиректно утиче на безбедност саобраћаја је слабији материјални положај
становника. Просечна зарада је доста испод републичког просека, а велики број лица је незапошљено.
Просечна плата у Републици Србији у новембру 2012. године била је 42.3955 динара, док је у Врању износила
31.890 динара5.

3. АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ВРАЊУ И ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ
У претходном четворогодишњем периоду, приметан је тренд самњења укупног броја саобраћајних
незгода и саобраћајних незгода са настрадалим лицима како у самом Врању, тако и у Пчињском округу.
Мање изражен је тренд смањења укуног броја незгода и броја незгода са настрадалим лицима у општини
Врање у односу на Пчињски округ. У табели број 1 приказан је процентуални удео два најчешћа узрока
саобраћајних незгода у општини Врање и у Пчињском округу (прекорачење брзине кретања и управљање
под дејством алкохола). Уочава се да је прекорачење дозвољене брзине кретања у периоду 2009.-2012.
године просечно био узрок 36,98% свих незгода у Пчињском округу и 28,21% свих незгода у Врању, што је
приближно републичном просеку од око 33%6. Недозвољена количина алкохола у организму је у био узрок
дешавања 18,75% саобраћајних незгода у Пчињском округу и 22,25% од укупног броја саобраћајних незгода
у општини Врање. Ово је скоро четири пута већи проценат у односу на републички просек у претходним
годинама (2010. године – 5,84%, 2009. године – 6,43%7). Забрињавајући податак је да је у 2009. години у
Врању управљање под дејством алкохола био највећи узрочник саобраћајних незгода (23,05%).
Табела 1. Број саобраћајних незгода са основним узроцима настанка у Врању и Пчињском округу
у периоду 2009.-2012. година

Број саобраћајних незгода
Година

Најчешћи узроци саобраћајних незгода (%)

Са настрадалим
лицима

Укупно

Прекорачење брзине
кретања

Управљање под
дејством алкохола

Пчињски
округ

Врање

Пчињски
округ

Врање

Пчињски
округ

Врање

Пчињски
округ

Врање

2009.
2010.
2011.
2012.

671
550
489
386

256
221
191
204

329
281
277
201

119
109
115
99

33,83
35,27
43,97
36,01

22,66
29,41
34,55
27,94

17,29
20,36
18,40
19,43

23,05
22,62
19,90
23,04

Укупно

2096

872

1088

442

36,98

28,21

18,75

22,25

У циљу бољег сагледавања стања безбедности саобраћаја, биће приказан број настрадалих од 2004. до
2012. године за општину Врање, Пчињски округ, али и за Србију.
Слика 1. нам показује да се број погинулих у општини Врање кретао од 3 (2010. године) до 15 (2009.
године). Веома неповољан показатељ је број погинулих у Пчињском округу јер је број погинулих константно
растао од 2004. године (13 лица) до 2011. године (27 лица), да би у 2012. години тај број опет пао на 14
погинулих. Уочавамо да је у овом периоду у Врању и Пчињском округу присутан негативан тренд броја
погинулих, док је у истом периоду у Србији приметно смањење броја погинулих.
3
4
5
6
7

Уредба о категоризацији државних путева, „Службени гласник РС“ број 14/2012
Статистички подаци ПУ Врање
(Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs, 21.1.2013)
(http://prezentacije.mup.gov.rs/usp/Preventiva/Brzina.html, 20.1.2013)
(Спасић, 2011: I-13)
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Слика 1. Број погинулих у саобраћајним незгодама у Врању, Пчињском округу
и Србији у периоду 2004.-2012. године

На наредној слици приказан је укупан број повређених у саобраћајним незгодама у периоду 2004.-2012.
године у Врању, Пчињском округу и Србији. Када је укупан број повређених у саобраћајним незгодама
у питању, уочавмо да је тај број у општини Врање и Пчињском округу био највећи у периоду 2007.-2009.
године и да је тренд броја повређених сличан као у Републици Србији.
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Слика 2. Број повређених у саобраћајним незгодама
у Врању, Пчињском округу и Србији у периоду 2004.-2012. година

Наведене анализе указују да је непоштовање саобраћајних прописа главни узрок настајања саобраћајних
незгода у више од половине случајева. Непоштовање саобраћајних прописа се огледа у непоштовању
дозовољене брзине кретања, вожњи под дејством алкохола и сл.

Слика 3. Грубо кршење чланова Закона о безбедности саобраћаја на путевима од стране учесника
у саобраћају у најстрожем центру града Врања
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4. АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПОВЕЋАЊУ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
4.1. Органи локалне самоуправе који се баве безбедношћу саобраћаја
На нивоу града Врања формиран је Савет за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе.
На основу члана 36. Закона о локалној самоупрви 8 и члана 55. Статута града Врања 9 донета је одлука о
формирању Савета за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе. Савет је у сталном
заседању и чине га 20 чланова на челу са градоначелником, народним посланицима са територије града
(тренутно два лица), представницима градске скупштине, пчињског управног округа, судова са територије
града, јавног правобранилаштва, ПУ Врање, Министарства одбране и Војске Србије и здравствених
установа.
Одлуком о формирању Савета за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе
дефинисане су његове надлежности. Најважнија надлежност Савета је да извршава редовне ревизије стања
безбедности у локалној самуоправи, прикупља информације од надлежних институција и јавности, а све
то ради дефинисања кључних проблема који утичу на безбедност грађана, осећај сигурности и квалитет
живота.
Савет је независтан у свом раду, одговара за рад Скупштини града и најмање једном годишње подноси
извештај о свом раду.
У 2012. години, дана 27.08. одржана је прва седница Савета, на којој је у првој тачки разматран Извештај
о стању безбедности саобраћаја на подручју града Врања у 2011. години који су поднели представници
ПУ Врање. На седници Савета је посебно разматран проблем значајног повећања броја погинулих у
саобраћајним незгодама у 2011. у односу на 2010. годину (повећање за 6 лица). Свим члановима Савета је
указано на проблем великог броја возача који управљају возилом под дејством алкохола, те на тај начин
учествују, а најчешће и изазивају саобраћајне незгоде. У односу на просек у Србији, возачи под дејством
алкохола у Врању процентуално учествују у скоро четири пута више саобраћајних незгода. Због избора у
Србији, овај извештај је разматран 6 месеци касније. Савет је усвојио следеће закључке:
-- У што краћем року формирати Савет за безбедност саобраћаја на нивоу града Врања од релевантних
лица која се баве безбедношћу саобраћаја.
-- Пооштрити казнену политику према учиниоцима прекршаја у саобраћају и повећати ажурност
правосудних органа приликом решавања предмета.
-- Савет предлаже да Скупштина града Врања поденесе Влади Републике Србије предлог да стави ван
снаге или измени Уредбу о категоризацији државних путева из 2012. године.
-- Упутити пројектну документацију Министарству саобраћаја ради изналажења финансијских
могућности за ревитализацију 9 путних праваца ка најугроженијим селима на територији града.
-- Пооштрити контролу аутобуског саобраћаја и аутобуса који врше јавни превоз путника.
Извештај о стању безбедности саобраћаја у 2011. години разматран је и на седници Градског већа која је
одржана 15.08.2012. године. Градско веће је прихватило извештај и донело је следеће закључке:
-- У што краћем року формирати Савет за безбедност саобраћаја на нивоу града Врања од релевантних
лица која се баве безбедношћу саобраћаја.
-- Појачати контролу саобраћаја од стране ПУ Врање и то посебно техничку исправност возила,
кретање возила у ноћним часовима и ношење заштитне опреме мотоциклиста.
-- Налаже се јавном предузећу „Дирекција за развој и изградњу града Врања“ да изврши занављање
хоризонталне и вертикалне сигнализације.
-- Захтева се од правосудних органа брже реаговање у изрицању казнених мера против прекршиоца у
саобраћају.
-- Предлаже се да се размотри инсталирање видео надзора на свим главним раскрсницама на
територији града Врања.
-- Предлаже се да град Врање у сарадњи са ПУ Врање образује комисију која ће радити на афирмацији
безбедности саобраћаја.
Информацију о безбедности саобраћаја за 2011. годину са мерама за побољшање безбедности саобраћаја,
Скупштини града Врања, на заседању 05.09.2012. године изложио је командир Саобраћајне полицијске
испоставе у Врању.
На седницама Градског већа и Савета за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе
први закључак био је формирање Савета за безбедност саобраћаја у што краћем року. Чланови Савета
8 Закон о локалној самоуправи, «Службени гласник РС» број 129/07
9 „Службени гласник града Врања“, број 25/12
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за јавну безбедност и сигурност грађана и локалне самоуправе, који се укључени у пословима саобраћаја
у граду, предложили су председнику тог Савета, уједно градоначелнику Врања, као и градском већнику
за комуналну делатност, инфраструктуру и саобраћај, формирање Савета за безбедност саобраћаја града
Врања са следећим члановима:
1) Члан градског већа за за комуналну делатност, инфраструктуру и саобраћај (председник Савета) –
као најодговорнији за послове саобраћаја у граду Врању.
2) Начелник одељења саобраћајне полиције ПУ Врање.
3) Командир испоставе саобраћајне полиције за град Врање.
4) Представник суда за прекршаје у Врању – као институције која се бави санкционисањем возача који
су чинили прекршаје у саобраћају.
5) Представник Градске управе за инспекцијске послове одговоран за послове саобраћаја.
6) Представник инспекције Пчињског управног округа одговоран за послове саобраћаја.
7) Представник Дирекције за развој и изградњу града Врања који обавља послове саобраћаја.
8) Представник предузећа за путеве «Врање» - који је управљач државног пута 1 А и 2 А.
9) Представник Техничке школе у Врању који ради на пословима безбедности саобраћаја – као
институције која у свом саставу има и смер «Безбедност саобраћаја» и бави се пословима саобраћаја
на локалном нивоу.
10) Представник «Кавим Јединства» - као највећег јавног превозника путника.
11) Представник ауто школа у Врању – као представник предузећа која имају велики утицај на
безбедност саобраћаја и едукацију кандидата за возаче.
12) Представник такси удружења у Врању.
13) Представник 4.бригаде Копнене војске ангажован на пословима саобраћаја – као институције са
највећим бројем возила у граду.
14) Представник Комуналне полиције као институције која врши контролу стационарног саобраћаја
15) Представник АМСС.
16) Начелник Центра Министарства одбране Врање – као сталног члана Савета за јавну безбедност.
Савет за безбедност саобраћаја формиран је одлуком Градског већа дана 01.03.2013. године.
4.2. Реализација пројекта „Информисан грађанин – безбедна заједница“
Град Врање, Саобраћајна полиција ПУ Врање, Војска Србије и Ватрогасно спасилачка јединица у Врању
у мају 2012. године реализовали су пројекат „Информисан грађанин – безбедна заједница“ у оквиру
програма ПБИЛД и компоненте „Безбедни градови“.
Циљ пројекта је подизање нивоа безбедности у локалној заједници кроз сарадњу са надлежним
службама и органима, грађанима, са посебним освртом на важну циљну групу, а то су деца и млади.
Пројектом су предвиђене и реализоване две групне активности:
1) Инсталација WiFi мреже и обезбеђење слободног приступа интернету у ширем центру града
2) Едукација грађана на тему учешћа у саобраћају, превенција у саобраћају, ванредним ситуацијама,
превенција приликом коришћења интернета, као и начини реаговања грађана у тим ситуацијама.
Заједнички циљ кампање је безбедна локална заједница.
Пројекат је замишљен тако да се изврши информисање ученика свих основних и средњих школа у граду,
као и информисање грађана. За разлику од упознавања ђака првака, које се организује на почетку сваке
школске године од стране службеника ПУ Врање, у 7 основних школа извршена је едукација свих разреда.
У пет средњих школа, када је у питању упознавање са проблемима у саобраћају и превенцијом, посебна
пажња је посвећена ученицима трећег и четвртог разреда, јер се управо лица овог узраста спремају или су
већ положили возачки испит и у наредном периоду ће се наћи у саобраћају као млади возачи. Укупно је
извршено информисање око 900 ђака.
Информисање и едукација су вршени и у свим месним канцеларијама на територији града Врања и
градске општине Врањска Бања. Пројекат је предивдео да се изводи иста едукација са свим учесницима,
али због различитих старосних група, вршено је информисање сходно годинама и интересовањима. Због
великог проблема са вожњом под дејством алкохола, са ученицима трећег и четвртог разреда средњих
школа, као и са грађанима у месним канцеларијама посебно је обрађен проблем употребе алкохола и учешћа
у саобраћају. Уз доста слика и видео материјала, слушаоцима је указано на утицај алкохола приликом
употребе возила као и последице које могу настати.
У циљу боље информисаности грађана одштампано је и подељено 3.000 флајера.
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4.3. Увођење видео надзора
У претходном периоду због већег броја настрадалих у саобраћајним незгодама, као и због повећања
криминалитета и спаљивања више објеката у граду, међу њима и позоришта „Бора Станковић“, али и
аутомобила, јавила се потреба за увођењем видео надзора на важнијим градским раскрсницама.
Формирана је екипа чији су чланови лица саобраћајне струке и полицијски службеници који се баве
општим криминалитетом, а са циљем да одреди потребан број и локације камера.
Након сагледавања стања на терену, процене угрожености раскрсница као и лоцирања места где се
дешавало највише саобраћајних незгода у претходном периоду, дефинисано је 16 места у граду на којима
би требало поставити 31 стационарну камеру. У раду екипе активно се укључио и градоначелник и заменик
градоначелника Врања. У току је прикупљање понуда за постављање видео надзора, а његово инсталирање
очекује су току 2013. године.

5. ЗАКЉУЧАК
У току 2012. године уочено је веће учешће локалне самуправе града Врања у циљу повећања безбедности
саобраћаја. Међутим, проблеми у локалу се и даље рефлектују на безбедност саобраћаја, те укључивање
локалне заједнице мора бити још веће и израженије.
Велики проблем у граду је управљање возилом под дејством алкохола и учествовање у саобраћајним
незгодама. Неколико пута већи проценат учешћа возача под дејством алкохола у саобраћајним незгодама
у односу на Србију показује да ту имамо проблем. Велики број возача којима је одузета возачка дозвола
због вожње у алкохолисаном стању показује да ни казне које предвиђа Закон о безбедности саобраћаја на
путевима нису довеле до повећања свести грађана. Константном едукацијом, и то пре свега преко медија,
може се утицати на грађане да буду свесни последица саобраћајних незгода и одустану од неких лоших
навика које носе из прошлости.
Постоји још велики број проблема као што су слабо опремљен полигон за обуку возача, лоше техничко
регулисање саобраћаја на појединим градским раскрсницама, намерно оштећење вертикалне сигнализације,
необезбеђени пружни прелази, лоше зимско одржавање путних комуникација, већи број дивљих укључења
на државном путу 1 А и тд.
Формирање Савета за безбедност саобраћаја града Врања сигурно ће помоћи да се сви субјекти који
се баве безбедошћу саобраћаја нађу на једном месту и коначно почну заједничко деловање. Локална
самуоправа не сме да се руководи тиме да се безбедношћу саобраћаја бави само МУП. Политичка подршка
овом Савету ће бити више него потребна како би се идеје, закључци и предлози Савета спровели у дело.
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ВОЗАЧИ БИЦИКАЛА КАО РАЊИВА КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА
У САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
BICYCLE DRIVERS LIKE VULNERABLE KATEGORY PARTICIPANTS IN
TRAFFIC IN THE TOWN OF PANCEVO AREA
Александра Миљковић1, Бојана Луковић2, Ивана Марковић3
Резиме:У овом раду приказана је анализа саобраћајних незгода бициклиста као рањивих учесника у
саобраћају и могућност побољшања њихове безбедности на територији Града Панчева кроз примену мера
за заштиту бициклиста, јер су у већем проценту жртве него виновници саобраћајних незгода.
Кључне речи: бициклисти, безбедност саобраћаја, бициклистичке стазе
Abstract:This document presents an analysis of traffic accidents in which participated bicycle drivers like
vulnerable category participians in traffic and possibility for improvement of their safety in the town of Pancevo
area through protection measures of bicyclists apply, because bicyclists are oftenly victims than culprit of traffic
accidents.
Keywords: bicyclists, traffic safety, bicycle routes

1.УВОД
Безбедност представља важан фактор који утиче на развој бициклистичког саобраћаја. Уколико не
постоји одговарајућа инфраструктура и ако нису обезбеђени услови који доприносе већој безбедности,
бициклисти могу бити угрожени у саобраћају и то пре свега од великог броја моторних возила која
се крећу великом брзином. Безбедност бициклиста у граду је основни предуслов за експанзију
бициклистичког саобраћаја и његовог промовисања као свакодневног вида транспорта. Бициклистички
саобраћај у граду може представљати замену за путовање аутомобилом. Искуства у бројним европским
градовима су показала да се унапређењем услова за одвијање бициклистичког саобраћаја значајно повећава
број бициклиста и путовања бициклом. Омогућавање безбеднијег коришћења бицикле аутоматски доводи
до пораста бициклистичког саобраћаја у некој средини.
Град Панчево се налази на 77м надморске висине, што је одличан природни услов за развој бициклистичког
саобраћаја и према категоријама за развој на основу надморске висине спада у погодна насеља. Може се рећи
да и најудаљенија насеља од центра града имају прихватљиво растојање за коришћење бицикле приликом
ових кретања, што условљава велики број бициклиста у саобраћају. Поред пешака, бициклисти су најрањивија
категорија корисника пута. За бициклисте нија прописана никаква здравствена селекција нити обавеза
утврђивања да ли су довољно обучени за учешће у саобраћају, односно да ли познају неопходна правила
саобраћаја, саобраћајне знакове и да ли поседују вештину за управљање возилом.

2. ПРЕГЛЕД САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА
Бицикла као возило које возач покреће сопственом снагом и које нема кабину возачу не пружа
никакву заштиту од механичких удара приликом незгоде. За кретање бициклисти најчешће користе
површине намењене за кретање моторних возила, а да при томе не поштују правила саобраћаја. С тим у вези
1 Дипломирани официр полиције, руководилац групе за полагање возачких испита, ПУ Панчево
2 Дипломирани инжењер саобраћаја, Официр за праћење саобраћајних незгода и прекршаја, ПУ Панчево
3 Дипломирани инжењер саобраћаја, члан Комитета за безбедност саобраћаја, Град Панче
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поред тога што спадају у најрањивију категорију учесника у саобраћају, спадају и у најнедисциплинованију
категорију, па неретко су и учесници у саобраћајним незгодама.
У Табели. 1 дат је приказ учешћа бициклиста у саобраћајним незгодама у периоду од 2008.до 2012. године.
Табела. 1 учешће бициклиста у саобраћајним незгодама у периоду од 2008. до 2012. године

2008
51
7
44
38
6
0

година
укупан број саобраћајних незгода
са материјалном штетом
са настрадалим лицима
са лаким телесним повредама
са тешким телесним повредама
са погинулим лицима

2009
26
0
26
21
5
0

2010
21
6
15
13
2
0

2011
29
5
24
16
5
3

2012
25
0
25
16
8
1

У Tабели.1(Годишњи и месечни извештаји о раду ПУ у Панчеву-Одељење саобраћајне полиције од
2008-2012године) се може уочити да је 2008. године био највећи број саобраћајних незгода у којима су
учествовали бициклисити, а да се 2009. године број саобраћајних незгода знатно смањио и тај број се
одржао и у наредном периоду.
У Табели.2 (Анализе саобраћајних незгода Одељења саобраћајне полиције) дат је приказ старосне
структуре бициклиста у саобраћајним незгодама.
Табела. 2 старосна структура бициклиста у саобраћајним незгодама

Године старости

<14

15-18

19-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-64

>64

%

9,52

5,44

6,80

4,08

12,24

12,93

17,69

7,48

23,81

Град Панчево је индустријски град и радно активно становништво често за долазак на посао користи
бициклу, што због равничарског терена тако и због социјалног момента, с обзиром да је овој групи
најбитније да од тачке А до тачке Б стигне за што краћи временски период, често не користе бициклистичке
стазе, већ коловоз намењен за кретање моторних возила. Због недостатка бициклистичких стаза и
неповезаност мреже од тачке А до тачке Б, ова група је приморана да тамо где нема стаза користи коловоз,
и то продужава време путовања, с’ тога од тачке А до Б користе коловоз без обзира да ли има или нема
бициклистичка стаза. Управо је то разлог због којег бициклисти од 30 до 60 година(табела) у већој мери
учествују у саобраћајним незгодама. Оно што је и највећи проблем то су бициклисти старији од 64 година,
који учествују у чак 23,81% саобраћајних незгода. Разлог већег учешћа ове старосне групе су ослабљене
моторичке способности. Оно што је такође карактеристично за ову групу јесте проблем у промени навика,
која се односи на коришћење коловоза на деоницама где постоје бициклистичке стазе и свако усмеравање
на исте наилази код њих на негодовање и незадовољство. Деца као једна од најрањивијих група јављају се
са 9,52% учешћа у овим саобраћајним незгодама. Највећи проблем када је ова старосна група у питању јесте
податак да су деца у највећем броју ових случајева изазвала незгоду, што својом непажњом, што незнањем.
Неретко деца учествују као путници на бицикли где се јавља проблем некоришћења или коришћења
неадекватних седишта за бициклу.

Графикон. 1 Изазивачи саобраћајних незгода
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Анализирајући саобраћајне незгоде у наведеном периоду у већини случајева изазивачи саобраћајних
незгода су возачи моторних возила. Изузетак је 2010. година ( Графикон. 1), где се бициклисти јављају у
већем броју као изазивачи саобраћајних незгода (Годишњи и месечни извештаји о раду ПУ у ПанчевуОдељење саобраћајне полиције од 2008-2012године).
Нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима који је почео са применом краја 2009. године, највиши
ефекат је остварио у току 2010. године. Нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима утицао је на
возаче моторних возила да поштују правила саобраћаја, а самим тим да возе опрезније, што објашњава
смањење броја незгода у којима се возачи моторних возила јављају као изазивачи саобраћајних незгода у
2010.години.
Графикон. 2 (Годишњи и месечни извештаји о раду ПУ у Панчеву-Одељење саобраћајне полиције од
2008-2012године ) приказује узроке саобраћајних незгода у којима учествују бициклисти (узроци преузети
из методологије МУП а).

Графикон. 2 Узроци саобраћајних незгода у којима учествују бициклисти

Најчешћи узрок саобраћајних незгода у којима учествују бициклисти је неуступање првенства пролаза
(46%), као други највећи узрок издваја се неприлагођена брзина кретања моторних возила (26%), затим
следи непрописно претицање са 12%, остале радње возилом (кретање уназад, престројавање, окретање,
слетање са пута, неопрезно отварање врата моторних возила и др.) са 9,09% и алкохол са 7,27%. Возачи
моторних возила бициклисте не доживљају као равноправне учеснике у саобраћају, а са друге стране и
бициклисти не поштују правила саобраћаја и немају свест да непоштовање истих угрожава како њихову
безбедност, тако и осталих учесника у саобраћају.

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ БИЦИКЛИСТА
У Панчеву још увек не постоји мрежа бициклистичких стаза. Постоје појединачне деонице у укупној
дужини од око 15км које нису у потпуности повезане, па самим тим не могу бити у функцији мреже
бициклистичког саобраћаја (Слика 1а). У претходном периоду изграђене су бициклистичке стазе на
деоницама улица Жарка Зрењанина, Ослобођења, Книћаниновој и Браће Јовановића, док на деоницама
улица Карађорђевој (ван центра) и Цара Лазара бициклистичке стазе нису реализоване.
На Слици. 1б приказана је просторна расподела саобраћајних незгода са бициклистима где се може
уочити у поређењу са Сликом 1а да се незгоде дешавају и на деоницама где се налазе бициклистичке
стазе, јер за своје кретање уместо бициклистичких стаза бициклист користе коловоз, што је последица
недостатка повезаности бициклистичке мреже. Могуће решење (Слика. 3в) је да се коришћењем и
повезивањем постојећих стаза и изградњом нових повежу у радијалну мрежу бициклистичких стаза.
Било би добро да краци ове радијалне мреже буду и међусобно повезани, како би бициклиста од места
становања до самог централног језгра Града Панчева могао доћи бициклистичком стазом, а да при томе не
мора да на одређеним деоницама користи коловоз, чиме би се повећао број бициклиста који ће користити
бициклистичке стазе и самим тим би се повећала њихова безбедност. Сва насеља која би била повезана
са центром оваквом радијалном мрежом бициклистичких стаза налазе се на растојању прихватљивом за
бициклистичка кретања.
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a)

б)

в)

Слика. 1 Скица а) постојећа бициклистичка мрежа, б) просторни распоред саобраћајних незгода са бициклистима
и в) предлог бициклистичке мреже у граду Панчеву (сателицки снимак, google earth)

У самом Граду Панчеву углавном бициклистичке површине се организују заједно са пешачким и
одвојене су од њих само хоризонталном сигнализацијом (неиспрекиданом линијом), што често доводи до
коришћења бициклистичких стаза од стране пешака, па самим тим су бициклисти углавном принуђени
да се крећу коловозом. Такође на Слици. 2 приказан је пример да се бициклистичка стаза користи и за
паркирање возила, што је још један од разлога да се бициклисти крећу коловозом.

Слика. 2 Бициклистичка стаза у улици Браће Јовановић

У улици Браће Јовановића бициклистичке стазе су једносмерне и налазе се са обе стране улице
заједно са пешачким токовима одвојене само хоризонталном сигнализацијом од истих. Велики недостатак
у траци са једне стране улице су јаки пешачки токови. Реконструкција са те стране улице не би била могућа,
нити би било простора за физичко раздвајање бициклистичког од пешачког саобраћаја, јер се на тој страни
налазе и паркинг места за путничке аутомобиле. Међутим једно од решења за бициклистичке токове у
овој улици била би двосмерна стаза са друге стране улице где нема зграда, школа и кућа и где се пешачки
токови скоро и не одвијају. Са те стране улице не постоје паркинг места за аутомобиле, и постоји довољно
простора за двосмерну бициклистичку стазу.

Слика. 3 Бициклистичка стаза у улици Свети Сава
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У улици Светог Саве (Слика.3) бициклистичка стаза саграђена је од плоча за поплочавање. Неравнине
на стази су велике са честим удубљењима, па је јако неудобно возити бициклу на овом делу стазе.
Као један од проблема у Граду Панчеву су кружне раскрснице, где је забрањен саобраћај за бициклисте,
а да при томе им није нађено решење, па су приморани да се крећу пешачким стазама или као што је у
пракси случај кретање настављају кружном раскрсницом.

Слика. 4 Кружна раскрсница у насељу котеж 1 без бициклистичких трака( сателицки снимак,google earth)

На Слици. 4 приказано ја да постојеће бициклистичке стазе у улици Стевана Шупљикца и у улици
Браће Јовановић могу повезати преко кружне раскрснице увођењем бициклистичке траке. Улица Браће
Јовановић води директно до центра и спајањем са стазом у улици Стевана Шупљикца становници насеља
Котеж 2 били би у могућности да се до центра крећу бициклом од почетка до краја бициклистичком стазом
и траком што би знатно повећало безбедност и комфор.
Проблем централног градског језгра јесу пешачке зоне, у којима је забрањено кретање бициклиста,
а да није нађено решење куда би се они кретали до најважнијих објеката града (општина, гимназија,
пошта, банка и др.). Како би дошли до ових објеката користе главну улицу Војоде Радомира Путника, која
има велику фреквенцију саобраћаја, па им је угрожена безбедност. Једна од могућих решења је увођење
бициклистичких трака које би биле уочљиве и осветљене за ноћне услове (Слика. 5) .

Слика. 5 Осветљена бициклистичка трака

4. ЗАКЉУЧАК
Анализирајући постојеће стање безбедности бициклиста у саобраћају, дошли смо до закључака који
су основни проблеми ове категорије учесника у саобраћају и разлози због којих учествују у саобраћајним
незгодама. Најчешће учествују стара лица у саобраћајним незгодама са бицикистима, а највећи узрок је
неуступање првенства пролаза и брзина. Изазивачи саобраћајних незгода у двоструко већем броју су
возачи моторних возила (изузев 2010. године) у односу на бициклисте.
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Највећи број саобраћајних незгода настаје услед конфликата између возача моторних возила и
бициклиста, с’ тога је пожељно физички одвојити ове две категорије учесника у саобраћају, увођењем
бициклистичких стаза. На територији Града Панчева постоје бициклистичке стазе, али због неповезаности
у бициклистичку мрежу се слабије користе. Како би повећали безбедност бициклиста потребно је
првенствено изградити инфраструктуру, односно повезати бициклистичке стазе у бициклистичку
мрежу. Потребно је с’ времна на време да полицијски службеници у сарадњи са општинским органима
организују едукације бициклиста, пре свега о основним правилима саобраћаја као и о значају коришћења
постојеће бициклистичке мреже. Организовати кампање које ће указати возачима моторних возила да
су и бициклисти равноправни учесници у саобраћају.Промовисање бициклистичког саобраћаја има низ
предности, пре свега еколошку имајући у виду еколошки проблем са којим се Град Панчево бори. До
значајних ефеката ће се доћи применом напред навадених мера, па самим тим ће се повећати свест свих
учесника у саобраћају и смањити учешће бициклиста у саобраћајним незгодама.
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SIGURNOST RANJIVIH KORISNIKA CESTOVNOG PROMETA U URBANIM
SREDINAMA – STUDIJA SLUČAJA ZAGREB
SAFETY OF VULNERABLE ROAD TRAFFIC USERS IN URBAN AREA – CASE
STUDY ZAGREB
Ljupko Šimunović1, Mario Ćosić2, Ivan Lazić3
Sažetak: Problem sigurnost ranjivih korisnika koji uključuje djecu, pješake, bicikliste, motocikliste te mlade
vozače, nije odgovarajuće tretiran u Europskoj prometnoj politici pa ni u gradu Zagrebu. Prometni planeri su u
zadnje vrijeme napravili pozitivne pomake u pogledu poboljšanja mobilnosti i protočnosti cestovnih motornih
vozila pri čemu se nije dovoljno vodilo računa o sigurnosti i pristupačnosti ranjivih korisnika. Što više ove kategorije
su često puta u kontradikciji – povećana mobilnost smanjuje sigurnost prometa. Kao posljedica toga, stručnjaci
u provođenju prometne politike, najčešće posežu za terapijskim metodama u saniranju problema nastalih zbog
nedostatne sigurnosti prometa.
Analiza sigurnost prometa u cijeloj Europi pokazuje da je rizik od fatalnih nesreća po broju poduzetih putovanja,
kilometru i vremenu putovanja, najveći za vozače motocikla. Pješaci i biciklisti imaju veći rizik od stradavanja, u
odnosu na navedene parametre, od putnika u automobilu. Mladi vozači automobila izloženi su većem smrtnom
riziku po kilometru putovanja od pješaka i biciklista iste dobi. Navedeni sudionici: pješaci, biciklisti, vozači
motornih vozila na dva kotača (motociklisti i vozači mopeda) te mladi vozači automobila spadaju u ranjivu skupinu
korisnika cestovnog prometa.
Rad je usmjeren na stradanje ranjivih korisnika cestovnog prometa. U radu su opisani rizici kojima su izloženi
ranjivi korisnici cesta i mjere zaštite.
Ključne riječi: prometna sigurnost, ranjivi korisnici, rizici, zaštita, Grad Zagreb.
Summary: The problem of safety of the vulnerable users, that include children, pedestrians, cyclists,
motorcyclists and young drivers, is not properly dealt with in European traffic policy and thus neither in the city of
Zagreb. Traffic planners have lately done some positive shifts regarding improvement of mobility and flow of road
motor vehicles but without enough attention paid to the safety and accessibility for the vulnerable users. Moreover
these categories are often in contrast – increased mobility decreases the safety of traffic. As a result, experts in
administering traffic policy, generally take therapeutic methods in sanitizing the problems that arise because of the
insufficient traffic safety.
The traffic analysis all over Europe shows that the risk of fatal accidents, according to the number of journeys
taken, kilometres and time of the journey, is the highest for the motorcyclists. Pedestrians and cyclists have greater
risk of getting hurt, regarding the above mentioned arguments, compared to the car passengers. Young drivers are
exposed to a greater risk of getting killed per kilometre of journey than pedestrians and cyclists of the same age. The
above mentioned participants: pedestrians, cyclist, riders of vehicles with two wheels (motorcyclists and moped
riders) as well as young car drivers belong to the group of vulnerable road traffic users.
This article focuses on the distress of the vulnerable road traffic users. The risks for the vulnerable road traffic
users and protective measures are described in this article.
Key terms: traffic safety, vulnerable road traffic users, risk, protection, City of Zagreb.
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1. UVOD
Brza urbanizacija koja dovodi do povećanja broja gradskog stanovništva i duljine putovanja, te nagli porast broja
vozila i neodgovarajuća infrastruktura imaju za posljedicu povećanje broja nesreća na cestama. Godišnje u svijetu
gine oko 1.3 milijuna (>3.000 svaki dan), a u Europskoj uniji (u nastavku teksta: EU) oko 40.000 ljudi (Archer, 2007;
World Health Organization, 2011). Radi usporedbe u Republici Hrvatskoj (nastavku teksta: RH), koja ima oko 1%
stanovništva EU, gine 418 osoba (podatak za 2011. godinu), što govori da je broj poginulih u RH na razini prosjeka
ili nešto malo iznad EU prosjeka (Državni zavod za statistiku RH, 2011; Ministarstvo unutarnjih poslova RH,
2012). Gotovo polovina (46%) poginulih na cestama svijeta čine ranjive skupine: pješaci, biciklisti i motociklisti
(World Health Organization, 2012). Godine 1996. u EU poginulo je više od 9.400 pješaka i biciklista što je iznosilo
oko 22% od ukupnog broja poginulih. Manji dio nesreća događa se u ruralnim sredinama, ali s težim posljedicama,
većim brojem poginulih i većom materijalnom štetom u odnosu na isti broj nesreća u gradu. Sukladno dostupnoj
literaturi u urbanim sredinama događa se oko 2/3 nesreća što odgovara hrvatskom prosjeku od 62%.
U razvijenim zemljama koje posjeduju oko 60% vozila događa se oko 14% prometnih nesreća, dok se u
nerazvijenim zemljama sa 40% vozila događa 80-90% nesreća (World Health Organization, 2012). Znakovito je
da u razvijenim zemljama broj prometnih nesreća pada, a u nerazvijenim i zemljama u razvoju broj prometnih
nesreća raste. Ako je poznato da troškovi prometnih nesreća iznose oko 2-3% bruto domaćeg proizvoda (BDP),
lako je izračunati da je to ogromno opterećenje za gospodarstvo bilo koje zemlje, a osobito nerazvijenih i zemalja
u razvoju.
Sigurnost cestovnog prometa sve više postaje globalni svjetski problem. Procjenjuje se da će 2030. godine prometne
nesreće postati peti uzrok smrtnosti u svijetu (World Health Organization, 2009). Ova činjenica je neprihvatljiva
u današnjem društvu. Stoga prometni stručnjaci, osim rješavanja problema mobilnosti i pristupačnosti, sve više
pažnje posvećuju sigurnosti prometa u gradovima. U zadnje vrijeme, osobito raste svijest o problemu sigurnosti
ugroženih korisnika i njihovim potrebama u cestovnom prometu.

2. PROMETNE NESREĆE I SIGURNOST PROMETA
Sigurnost je stanje u kojemu je rizik od nastanka štete ili neželjenog događaja (ozljede, materijalne štete,
ekonomskih gubitaka) sveden na prihvatljivu razinu. Prema klasičnoj teoriji sigurnost prometa ovisi o interakciji
između tri komponente (čovjek, vozilo, infrastruktura) ali i interakciji unutar samih komponenti, npr. između
različitih korisnika ceste: pješaka, biciklista i vozača.
Interakcija je povezana s različitim rizičnim faktorima kao što su: prevelika brzina, umor, prisutnost alkohola i
droga, nedostatak iskustva, neodgovarajuća vidljivost, nedostaci na vozilu, neodgovarajući dizajn ceste, poteškoće
u evakuaciji, nedostatna bolnička pomoć i slično. Navedeni faktori mogu utjecati na povećavanje ili smanjenje
mogućnosti pojavljivanja nesreće kao i veličinu nesreće. Sve rizike nije moguće eliminirati, ali je moguće smanjiti
izloženost riziku, intenzitet i posljedice. Znači, apsolutno siguran sustav ne postoji.
Model nastanka nesreće prema prof. James Reason-u (Reason, 1997) prikazan je na slici 1.

Slika 1. Model nastanka prometne nesreće po principu „Švicarskog sira“
Izvor: Reason, 1997, obrada autora
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Matematičkim rječnikom rečeno rizik je kombinacija vjerojatnosti i posljedica od neželjenog događaja.
										(1)

R = P×C

gdje je:
R – rizik prometne nesreće
P – vjerojatnost događanja nesreće
C – konsekvence, posljedice
Kako su nesreće rijedak i slučajan događaj mogu se opisati putem Poissonove distribucije. Vjerojatnost nastanka
n nesreća u vremenskom periodu od N godina, je:

P(n ) =

(λN )n e −λN
n!

(2)

Očekivani broj nesreće λ u vremenskom periodu t može se nazvati rizik.
U opisivanju sigurnosti prometa problem nije nepredvidljivo ponašanje ljudi, nesigurne cesta i vozila nego
je on puno složeniji. Problem je nesiguran sustav, a ne jedna njegova komponenta. Tradicionalne metode koriste
jednostavne modele utemeljene na jednostavnim odnosima ulaznih i izlaznih parametara, npr. broj prometnih
nesreća s obzirom na dob, spol, vrijeme i slično. Međutim, prometne nesreće, u većini slučajeva, nisu rezultat samo
jednog uzroka, pa je njihovo modeliranje kompleksno što zahtjeva analizu velikog broja parametara i njihovih
interakcija.
U opisivanju modela sigurnosti prometa, osim rizika, u obzir je potrebno uzeti izloženost prijetnji i posljedice
nesreće (trodimenzionalno modeliranje) (Road Transport Research, 1997).
Problem sigurnosti prometa = Izloženost × Rizik × Posljedice
Sigurnost prometa se može povećati, odnosno šteta nastala zbog nesreće može se smanjiti, smanjenjem bilo
koje od tri navedene dimenzije.

3. RANJIVI SUDIONICI U PROMETU
Ranjivi sudionici najslabija su karika prometnog sustava u pogledu sigurnosti. Iznimno su ugroženi (ranjiviji
su od ostalih) i imaju veći rizik od ozljeda u sudaru s vozilom. Nezaštićeni su izvana (oklopom, štitom), nemaju
pojaseve ni zračne jastuke koji će apsorbirati energiju vozila prilikom sudara. Glavne opasnosti za ranjive sudionike
u sudaru su veće brzine i mase vozila. U najužem smislu ranjivi korisnici su: pješaci (djeca, starije osobe, osobe s
invaliditetom) i biciklisti (pedelec, električni bicikli). U skupinu pješaka obično se ubrajaju i roller-i, skateboarderi i korisnici segway-a. U nešto širem smislu u skupinu ranjivih korisnika ubrajaju se vozači motornih vozila na
dva kotača – vozači mopeda i motocikla, a u novije vrijeme ovaj problem se proširuje na mlade osobe kao posebno
ranjivu skupinu.
3.1 Pješaci
Pješaci čine između 18 i 37 posto poginulih na cestama širom svijeta. U 14 zemalja EU, 2006. god., poginulo je
ukupno 3.547 pješaka.
Udjel poginulih pješaka u RH je oko 17%, a na području Policijske uprave Zagrebačke 16%, što je nešto manje
od EU prosjeka.
U statističkim izvješćima uglavnom se evidentiraju pješačke nesreće koje su nastale kao rezultat kolizije pješaka
s motornim vozilima. Prometne nesreće koje se događaju dok pješak hoda, padne i ozlijedi se, uglavnom se ne
evidentiraju i o njima se ne izvještava.
U razvijenim zemljama najviše nesreća, oko 80%, događa se dok pješaci prelaze cestu od čega gotovo 90% na
pješačkom prijelazu. Manji broj nesreća događa se za vrijeme dok pješak hoda uzduž ceste između raskrižja. U
nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju nešto veći broj nesreća događa se za vrijeme dok pješaci hodaju uzduž
ceste što se pripisuje većoj brzini i nedostatku bilo kakve kontrole (policije, signala,...). Oko 65% nesreća s pješacima
događa se na signaliziranim pješačkim prijelazima u vrijeme zelene faze za pješake. Uzrok najvećeg broja nesreća,
njih oko 65%, su vozila koja skreću u lijevo. Desni skretači uzrok su 37% nesreća s pješacima. Pješaci u želji da
uštede energiju i vrijeme, skraćuju putove, ne koriste podvožnjake odnosno nadvožnjake i ne poštuju semafore ako
moraju predugo čekati na pojavu zelene faze. Na poznatim rutama obraćaju manje pozornosti na promet, a više se
ponašaju prema optičkim dojmovima. Osjetna razlika u broju nesreća javlja se s obzirom na dob pješaka. Najveći
broj nesreća imaju osobe između 5 i 29 godina.

121

Ljupko Šimunović, Mario Ćosić, Ivan Lazić
SIGURNOST RANJIVIH KORISNIKA CESTOVNOG PROMETA U URBANIM SREDINAMA...

Slika 2. Udjel poginulih sudionika u cestovnom prometu prema
svojstvu i vrsti vozila u Hrvatskoj, 2011. god.

Slika 3. Udjel poginulih sudionika u cestovnom prometu
prema svojstvu i vrsti vozila u PU Zagrebačkoj, 2011. god.

Izvor:Državni zavod za statistiku RH, 2011;Ministarstvo
unutarnjih poslova RH, 2012., obrada autora

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, 2011;Ministarstvo
unutarnjih poslova RH, 2012., obrada autora

Nešto veći udjel sa smrtnim ishodom, u zemljama u razvoju, su djeca i starci, nego u razvijenim zemljama.
Djeca zbog fizičkih osobina (niskog rasta, nedovoljno razvijenog vida,...), mentalnih i kognitivnih sposobnosti
(impulzivni, teško procjenjuju brzinu i udaljenost vozila, prostorne relacije), a starci zbog slabijih refleksa i nemoći
više su izloženi riziku od nesreće. Period oporavka od ozljeda za starije osobe puno je duži i vjerojatnost dugoročnog
invaliditeta je visoka.
Siromašni ljudi s niskim dohotkom više pješače pa su time i više izloženi opasnosti od prometnih nesreća. U
slučaju nesreće, često puta nisu u mogućnosti platiti medicinske i pogrebne troškove. Važan faktor u svim nesrećama
je i struktura prometnog toka koja je u nerazvijenim zemljama vrlo heterogena. Zbog mješovitog toka velike su i
razlike u brzinama kod prometnih entiteta što također povećava rizik među samim sudionicima.
3.2 Biciklisti
Računa se da u svijetu ima oko 800 milijuna bicikla što je dva puta više nego motornih vozila. Samo u Kini
biciklisti sudjeluju u 1/3 svih smrtnih slučajeva u prometu. Udjel biciklističkih nesreća u Europi i EU kreće se
u prosjeku od 3 do 6%. Oko 3/4 svih nesreća u koje su uključeni biciklisti događa se urbanim sredinama. Samo
je 1/2 do 2/3 navedenih nesreća sa smrtnim ishodom. Daleko ozbiljnije posljedice u slučaju prometnih nesreća,
za bicikliste događaju se u ruralnim sredinama (VTT, 2001). U RH taj udjel iznosi 7%, dok je na području PU
Zagrebačke on nešto veći i iznosi 9%. Glede biciklista na području PU Zagrebačke, tijekom 2011. zabilježeno je 413
nesreća u kojima je 7 osoba poginulo, a 310 ih je ozlijeđeno (Državni zavod za statistiku RH 2011; Ministarstvo
unutarnjih poslova RH, 2012). Najveći broj biciklističkih nesreća u svijetu dožive djeca između 6 i 14 godina starosti
(SafetyNet, 2009). Stari i mladi biciklisti, općenito imaju veći rizik pa im je potrebna i veća zaštita u prometu.
Biciklisti su brži od pješaka, a sporiji od motornih vozila. Nerijetko dijele cestu s puno bržim motornim vozilima
pa su u slučaju sudara s istima gotovo uvijek žrtve. Međutim, najveći broj sudara ne uključuje koliziju s motornim
vozilima već je to pad ili kolizija sa stacionarnim objektom i pješakom, u gotovo 65-85% slučajeva. Jedino je pješak
češća žrtva od bicikliste u slučaju međusobne kolizije.
Biciklisti u prometu ponekad moraju slijediti pravila za vozače, a ponekad za pješake što im dodatno otežava
poziciju u prometu. Neadekvatno ponašanje biciklista, a i vozača motornih vozila u funkciji je dobi i česti je uzrok
nesreće u prometu. Djeca se teško nose sa svim prometnim pravilima i propisima koji se pred njih postavljaju. Mladi
biciklisti pokazuju što znaju i mogu napraviti s biciklom, češće se voze se po kolniku zajedno s automobilima, ne
poštuju crveno svjetlo, a to povećava rizik od prometne nesreće. Stariji biciklisti su oprezni, sporije reagiraju, teže
održavaju ravnotežu i preferiraju razdvojene biciklističke staze od kolnika. I jedni i drugi, djeca i stariji biciklisti,
prekomjerno su zastupljeni u prometnim nesrećama.
Kao i kod pješačenja biciklisti odabiru najkraći put do cilja. Često se voze jednosmjernim ulicama u krivom
smjeru. Ovakva vožnja, osobito kroz raskrižja za vrijeme skretanja, kao i presijecanja kolnih ulaza preko kojih se
vozila uključuju na cestu, može biti fatalna za bicikliste. Utjecaj alkohola i prevelika brzina dodatno povećavaju
rizik od nastanka nesreće.
O mnogim nesrećama u kojima sudjeluju biciklisti (padovi, udarac u ivičnjak i slično) se ne vodi evidencija
pa se pravo stanje o njima niti ne zna. Korištenjem zaštitne odjeće: rukavica, kombinezona, jakni, obuće, kaciga
te većom ispravnošću vozila može se znatno smanjiti broj nesreća i biciklista održavati na razini dobre fizičke i
psihičke kondicije.
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3.3 Vozači motornih vozila na dva kotača
Motorna vozila na dva kotača, osobito mopedi i scooteri zbog pristupačne cijene, dominantan su prometni
mod u nerazvijenim i zemljama u razvoju. U nekim gradovima Indije motocikli, mopedi i scooteri zastupljeni su sa
69% u modalnoj razdiobi putovanja. Velik je i njihov udjel u prometnim nesrećama. On iznosi 27%. U Europi i EU
udjel nesreća vozača motora i motocikla kreće se između 10% i 20% . U RH i na području PU Zagrebačke taj udjel
je podjednak, ali nešto veći od EU prosjeka i iznosi 21%. Na području PU Zagrebačke u 644 nesreće sudjelovali su
mopedi i motocikli. U nesrećama je poginulo 16 osoba, a ozlijeđeno 455 osoba (Državni zavod za statistiku RH
2011; Ministarstvo unutarnjih poslova RH, 2012). Gotovo 45% nesreća sa smrtnim ishodom događa se kad su
motociklisti pod utjecajem alkohola, a preko 40% motociklista gine i više od 45% biva ih ranjeno u sudarima na
raskrižju. U urbanim sredinama gdje je brzina ograničena na 70 km/h i manje, gine 46% motociklista i 57% ih biva
ranjeno. Više od 30% motociklista gine ili se ozbiljnije ozlijedi u vremenu između 16 sati i 20 sati poslije podne
(SafetyNet, 2009) .
Vozači motornih vozila na dva kotača dijele prometni prostor s bržim i težim automobilima. Motocikli imaju
daleko veći nesrazmjer snage u odnosu na težinu, preveliku brzinu i ubrzanje što predstavlja temeljni izvor opasnosti
za motocikliste. U mješovitom prometnom okruženju autobusa i kamiona njihova manja visina i uska frontalna
silueta predstavljaju dodatnu opasnost od ozljeđivanja zbog slabije vidljivosti. Nisko obrazovanje, nedostatak
iskustva, obuke i treninga, alkohol, nepažnja, kiša, loše održavani kolnik razlozi su gubitka kontrole nad vozilom i
sukoba s drugim motornim vozilom koji se najčešće događaju zbog oduzimanja prednosti prilikom prolaska kroz
raskrižja, kod ulijevanja ili izlijevanja prometa, ulaska i izlazak s parkirališta i slično. Navedeni razlozi primarni
su uzrok nesreće u urbanim sredinama u kojima dominiraju mladi vozači. Prema svim pokazateljima ova skupina
najugroženija u cestovnom prometu. Hitna pomoć često puta je odlučujući čimbenik za preživljavanje ozlijeđenih
u prometu. U urbanim sredinama ona je bolje organizirana nego u ruralnim pa je i vjerojatnost preživljavanja veća.
Upravljanjem rizicima, ograničavanjem snage motocikla i zaštitnom opremom mogu se bitno smanjiti prometne
nesreće motociklista.

4. STRATEGIJE ZA ZAŠTITU RANJIVIH KORISNIKA
Sustav sprečavanja prometnih nesreća je kompleksan i višedimenzionalan. Svi dosadašnji parcijalni pokušaji
rješavanja ovog problema bili su uglavnom tehničke prirode. Takav pristup, zbog grešaka u organizaciji i
nesagledavanja interakcija između svih elemenata, do sada nije doveo do smanjenja broja nesreća. Veliki broj
nesreća je znak nerobusnosti i manjkavosti takvog pristupa. Sprječavanje prometnih nesreća mora biti sustavno,
plansko i koordinirano djelovanje, na svim razinama, s jasno podijeljenom odgovornošću i precizno određenim
nositeljima. U nastavku se predlaže niz mjera i strategija za jačanje svih dijelova sustava za sprječavanje stradavanja
ranjivih korisnika na cestama u urbanim sredinama:
-- Sustavno provođenje mjera za poboljšanje svih dijelova sustava (jačanje barijera) za sprječavanju nesreća
-- Konstantno smanjivanje nepovoljnih okolnosti koje uzrokuju nesreće (osobitu pažnju posvetiti rizicima koji
dovode do teških nesreća kao i visokorizičnim skupinama: mladi i stariji pješaci, biciklisti i motociklisti)
-- Poštivanje i provođenje zakona (pojačanje kontrola sudionika u prometu od strane policije, a vozila od strane
Državne uprave za ceste), prihode od prometnih kazni preusmjeriti na poboljšanje cestovne sigurnosti
-- Dijeljenje odgovornosti „Shared Responsibility” između planera, operatera i korisnika ceste
-- Sigurnije ceste – današnje ceste dizajnirane su prema motornom prometu, a potrebe ugroženih korisnika
marginalizirane
-- Sigurnija vozila (pasivna i aktivna zaštita)
-- Bolja medicinska pomoć
-- Edukacija, informiranje i trening
-- Financiranje
-- Transfer znanja „Knowledge Transfer” i primjeri dobre prakse
-- Istraživanje i razvoj (R&D), u čemu vodeću ulogu trebaju imati znanstvene institucije
-- Politika - bolja veza i angažman (integracija) institucija i vlasti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini u
rješavanju prometnih problema
-- i na kraju, ali ne manje važno, tolerancija svih sudionika u prometu i međusobno uvažavanje.

5. DISKUSIJA
Iako su svi korisnici ceste u opasnosti u slučaju događanja nesreće, postoje značajne razlike u stopama ozljeda
i smrtnosti između različitih skupina korisnika ceste. Apsolutni pokazatelji, osobito ako se nekritički koriste, vode
u krivom smjeru i mogu dovesti do pogrešnih zaključaka. Sukladno rečenom, iz tablice 1, vidljivo je da najviše
stradavaju putnici u automobilu njih 2.142, a najmanje biciklisti 227.
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Tablica 1. Broj nesreća po vrstama cestovnih korisnika 1988

Smrtno stradali
Osobno vozilo
Motocikl/skuter
Bicikl
Pješak

2.142
670
227
1.753

putovanja
5,2
122
12,5
7

Smrtno stradali na 100 millijuna
kilometara
0,4
~16x
11,4
~2x
4,6
6,6

sati
12,4
342
64
27

Izvor: PROMISING 2001, obrada autora

Na temelju ovih (apsolutnih) brojeva moglo bi se krivo iščitati da su putnici u automobilu najnesigurnija skupina
u prometu što nije točno. Stoga je puno bolje koristiti relativne pokazatelje, koji pružaju dodatnu kvalitetu u analizi
prometnih nesreća, temeljem kojih se mogu donijeti ispravni zaključci. Na ovaj način prikazivanje sigurnosti
sudionika u prometu, govori sljedeće:
-- Pješaci su, prema broju putovanja oko 1,3 puta ranjiviji od putnika u automobilu, prema prijeđenim
kilometrima 16 puta ranjiviji od putnika i 2 puta ranjiviji nego putnici u odnosu na vrijeme provedeno u
prometu.
-- Biciklisti su u odnosu na putnike u automobilu, oko 2,4 puta ranjiviji prema broju putovanja, 11,5 puta
prema prijeđenim kilometrima i 5 puta u odnosu na vrijeme provedeno u prometu.
-- Vozači motornih vozila na dva kotača su u odnosu na putnike u automobilu ranjiviji oko 23,5 puta s obzirom
na broj putovanja, prema prijeđenim kilometrima 28,5 puta i 27,5 puta u odnosu na vrijeme provedeno u
prometu.
U posljednje vrijeme Europska konferencija ministara prometa (CEMT) izdala je više izvješća i rezolucija o
sigurnosti u cestovnom prometu za ugrožene korisnike, a i nacionalni zakonodavac sve više pažnje posvećuje ovom
problem. Unatoč svim naporima u RH, još uvijek postoji puno propusta u prikupljanju i iskazivanju podataka,
osobito onih koji se odnose na ranjive sudionike u prometu kao i u domeni sustavnog provođenja mjera sigurnosti
prometa osobito na lokalnoj i županijskoj razini.

6. ZAKLJUČAK
Istraživanja pokazuju da se nesreće, unatoč slučajnosti, mogu grupirati u klastere, vezati za određene lokacije
(raskrižja, čvorišta i slično) i da se mogu spriječiti sustavnim pristupom, integralnim angažmanom institucija na
svim razinama i uz primjenu različitih mjera. Parcijalni pristup rješavanja problema sigurnosti ranjivih sudionika
u prometu je manjkav i ne donosi željene rezultate. Razvijene zemlje su to već odavno shvatile pa su sustavno
pristupile rješavanju problema vezanih uz prometne nesreće. Uspješan rad na prometnoj sigurnosti bazira se na tri
osnovna principa: teritorijalnom (država, regija, lokalna zajednica), organizacijskom (politička, administrativna i
operativna razina) i stručnom (uključuje stručnjake koji participiraju u planiranju, građenju, održavanju, kontroli
i korištenju cestovnog prometnog sustava). Pozitivni primjeri iz skandinavskih zemalja pokazuju da se na ovakav
način u bliskoj budućnosti prometne nesreće mogu potpuno izbjeći (programi Sustainable Safety and Vision Zero).
Ulica mora biti sigurna za sve korisnike i pružiti jednaka prava svima. Nedopustivo je izgubiti i jedan život u
budućnosti.
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ПРИМЕНА ТЕХНИЧКО РЕГУЛАТИВНИХ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ У БУДВИ
APPLICATION OF THE TECHNICAL REGULATORY MEASURES FOR
IMPROVING THE SAFETY OF PEDESTRIANS IN TRAFFIC IN BUDVA
Никола Дивановић1, Мишко Рађеновић2, Биљана Витковац3, Десанка Влачић4
Резиме: Пешаци, као рањиви учесници саобраћаја, спадају у једну од најугроженијих категорија учесника
у саобраћају. Поред едукативних мера усмерених ка пешацима и возачима, којима се системски и дугорочно
утиче на безбедност саобраћаја, важне су и техничко регулативне мере које учешће пешака у саобраћају чине
безбеднијим одмах по спровођењу. У зависности од врсте проблема који се испољи у конкрентном окружењу,
потребно је применити ону меру која најделотворније доприноси безбедности саобраћаја. Специфичности
Будве као локалне заједнице са израженим туристичким активностима и предиспозицијама, сагледане кроз
аспект безбедности пешака у саобраћају, огледају се у великом броју пешака, различитих нивоа саобраћајних
знања и културе. С обзиром на то, неопходна је примена конкретних мера које неће зависити од претходно
наведених особина пешака. Имајући у виду светска искуства у постизању унапређења стања у безбедности
саобраћаја рањивих учесника саобраћаја, у Будви су применом специфичних боја коловоза на пешачким
прелазима постигнути значајни резултати на унапређењу безбедности пешака, посебно у месецима када се
због туристичке сезоне број становника увећа 6 пута. У овом раду ће бити приказане активности локалне
самоуправе Будве на унапређењу безбeдности пешака у саобраћају.
Кључне речи: боја коловоза на пешачким прелазима,безбедност саобраћаја, локална заједница
Abstract: Pedestrians as traffic participants, fall into group of the most vulnerable road users. In addition
to educational measures aimed to pedestrians and drivers, which are systemic and long-term impact on traffic
safety, very important are also technical and regulatory measures that create participation of pedestrians safer in
traffic, immediately upon their implementation. Depending on the types of problems that manifested concretely
in the environment, it is necessary to apply the most effective measure that contributes to traffic safety. Specifics of
Budva as a local community with strong tourism activities and predispositions, taken through the security aspect
of pedestrians in traffic, are reflected in the large number of pedestrians, different levels of traffic knowledge and
traffic culture. Based on this facts, it is necessary to use specific measures which will not depend on the above
mentioned characteristics of pedestrians. Taking into account international experience in achieving improvement
in traffic safety of vulnerable road users, in Budva we are using specific colors on zebra crossings, which have created
substantial achievements in improving the safety of pedestrians, especially during the tourist season, when the
population reach peaks. This paper will present the activities of local government to improve safety of pedestrian
traffic in Budva.
Keywords: Specific colors of zebra crossings, Traffic Safety, Local Community

1. УВОД
Од степена безбедности саобраћаја зависи квалитет живота за све грађане. Динамичан раст броја
моторних возила који није праћен одговарајућим развојем путне мреже, као и чињеница да у саобраћајним
незгодама у свету страда велики број људи, истакли су у први план проблем безбедности саобраћаја.
1
2
3
4
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Основни показатељи стања безбедности саобраћаја на одређеном подручју су саобраћајне незгоде и
настрадала лица у саобраћајним незгодама.
Општина Будва се налази у средишњем делу Црногорског приморја, на чијој територији се укрштају
путеви републичког и регионалног значаја. Најзначајнија саобраћајница ранга магистралног пута, која
пролази кроз Будву, заправо је Јадрански пут, на који гравитирају сва насеља западно од Будве према
Котору, и на исток према Бару. Са континенталним делом Црне Горе, Будва је повезана магистралним
путем до Цетиња и даље. Последњих година Општина Будва је направила низ значајних активности у
решавању нагомиланих саобраћајних проблема.
Нагли развој града и изградња великог броја објеката на цeлој територији општине, пратио је и изразито
велики степен моторизације. Одговарајућа политика Општине, као и адекватна изградња појединих
елемената саобраћајне инфраструктуре, допринели су значајном повећању нивоа саобраћајне услуге и
капацитета појединих саобраћајница. На територији Општине Будва, најважније саобраћајнице су уједно
и саобраћајнице државног ранга: Е65 Јадрански магистрални пут М2 Тиват-Будва-Петровац-Подгорица и
Е80 магистрални пут Петровац-Бар. Оваква ситуација неповољно утиче на значајно мешање транзитних,
изворно-циљних и локалних токова, што за последицу има стварање изразитих загушења на мрежи у
зонама циљног кретања локалног становништва.
Најважнија градска саобраћајница у Будви која није обухваћена мрежом државних путева је тзв. интерна
обилазница, односно улице Кањоша Мацедоновића, Жртава фашизма и део Топлишког пута. Целом својом
дужином од око 3,4 км изузетно је оптерећена и функционално угрожена са великим бројем укрштања и
паркираним возилима. Поред прикупљања локалног саобраћаја из бочних улица, често служи и за транзит
тешких возила.
Специфичан проблем ове значајне саобраћајнице за функционисање града је и непостојање
регулационих линија нарушених изградњом објеката. Услед тога, изразито је угрожено одвијање пешачког
саобраћаја (како са аспекта безбедности учесника у саобраћају тако и са становишта капацитета), јер не
постоји квалитетна сепарација колског и пешачког саобраћаја, а што утиче и на смањење могућег протока
возила. Поред тога, на траси пружања саобраћајнице и даље егзистира постојећа раскрсница улица Жртава
фашизма и Топлишки пут, која значајно умањује проходност возила.
У претходном периоду Општина је делимично спровела процес усвајања планске и урбанистичке
документације, тако да су постављени темељи за континуирани развој и праћење саобраћајне
инфраструктуре. Током 2008. год. урађен је „План развоја саобраћаја на територији Општине Будва“,
који је дао основне смернице развоја саобраћајног система, како кроз хитне мере, тако и преко примене
предложених дугорочних техничко-регулативних и саобраћајно-грађевинских мера. Многе планиране
интервенције су већ реализоване на појединим деловима уличне мреже или су радови у току. У домену
недовршених капиталних објеката преостала је свакако изградња обилазнице, повезивање булевара између
Бечића и Будве у зони Завале, као и изградња пешачке стазе према плажи Јаз.
Током предходног периода планирана је изградња више денивелисаних пешачких прелаза (пасарела и
подходника) на територији општине. У оквиру овог документа извршено је истаживање нужних локација
за изградњу денивелисаних пешачких укршатаја дуж Јадранског пута.
Како би се у најкраћем року сагледале могуће локације анализирана су пешачка кретња обрaђена у
оквиру „Плана развоја саобраћаја на територији Општине Будва“ и прикупљене су саобраћајне незгоде са
пешацима на територији општине Будва.

2. АНАЛИЗА ПЕШАЧКИХ ТОКОВА
Пешачке површине нису адекватно пратиле планирање и изградњу саобраћајних коридора. Посебно
је важна узајамна повезаност и међусобни утицаји са стационарним саобраћајем. У току туристичке
сезоне на Будванској ривијери се вишеструко увећава број посетилаца, који су на уличној мрежи значајно
присутни као учесници у саобраћају. Поред моторизованих кретања, пешачке комуникације су присутне
у дневним и ноћним периодима дана. На Јадранском путу – Булевару су евидентирани изразито јаки
пешачки токови, када се формирају колоне пешака на правцима од залеђа града према туристичким и
угоститељским објектима на обали. Сви ови пешачки токови се укрштају са моторизованим саобраћајним
токовима дуж главног правца. Потребно је констатовати да конфликти возила и пешака утичу на повећање
степена угрожености пешака као учесника у саобраћају. Такође, овакво стање још додатно успорава проток
возила, која се иначе крећу у условима наглашено велике загушености саобраћаја. Избројан проток пешака
на пешачком прелазу у зони Трга Сунца током вршног периода износи око 600 пеш/х што ствара веома
честе конфликтне ситуације са пешацима на потезу Јадранског пута – Булевара, где су најизраженији
пешачки токови.
Реконструкцијом Булевара формиран је попречни профил саобраћајнице који се састоји од разделног
појаса и четири саобраћајне траке. На тај начин су додатно отежани услови за прелазак ове прометне
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саобраћајнице, јер је повећана путања кретања преко коловоза. Такође, реконструкцијом су уклоњена два
семафора на раскрсницама код општине и код стадиона, која су планирана, због повећања безбедности
пешака као најугроженије категорије учесника у саобраћају, у датим условима на терену. Треба нагласити
да су описани саобраћајни услови неприхватљиви као трајно решење. На овом месту је значајно истаћи
да се не препручује пројектовање и изградња пешачких прелаза на истосмерном коловозу намењеном за
кретање возила у истом смеру без постављања семафора или разделног острва између ових саобраћајних
трака, а што је дуж булевара у Будви случај на два места (Ул. Филипа Ковачевића и Ул. Вељка Влаховића),
као и на три места у Бечићима (Ул. Устаничка, Ул. Сјенокоси и Ул. Марина Бечића).
У појединим улицама тротоари су потпуно заузети паркираним возилима, па су пешаци принуђени да
се крећу коловозом, и то без постојања алтернативног решења. Истовремено су забележени чести случајеви
да се таквим саобраћајницама возила крећу великим брзинама, што представља проблем и ван туристичке
сезоне због сложене ситуације у зонама околних стамбених садржаја.

3. САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПЕШАЦИМА
Анализа саобраћајних незгода са пешацима спроведена је у периоду од 2005 до 2012. год.
Током анализираног периода настрадало је 57 лица. Анализом саобраћајних незгода установљено је да
су се све саобраћајне незгоде са пешацима догодиле на потезу од Ул. Николе Тесле у Будви до Ул. Марина
Бечића у Бечићима. Највећи број саобраћајних незгода са пешацима догодио се дуж булевара у Будви и
то на потезу од раскрснице са Ул. Филипа Ковачевића до раскрснице са Ул. Трг слободе (односно у зони
”црвене зграде”). На основу спроведене анализе ова зона се може оценити као изразито угрожена.
Поред ове локације, са становишта броја саобраћаних незгода, угрожене зоне су: Раскрсница са
Устаничком улицом у Бечићима (код хотела у Бечићима); раскрсница на Завали; зона раскрснице са Ул.
Бјелашица.
Табела 1. Расподела броја настрадалих пешака по годинама5

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно:

2005
3
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
8

2006
0
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0
1
7

2007
1
0
0
1
1
2
2
1
0
0
0
1
9

2008
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
6

2009
1
1
0
0
0
2
2
1
0
0
0
1
8

2010
1
0
0
1
1
3
1
1
0
0
0
0
8

2011
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0
0
1
6

2012
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
5

Укупно
6
3
0
3
6
16
9
7
0
0
1
6
57

Из Tабелe.1 се може видети расподела догађаја настрадалих лица у саобраћајним незгодама по
годинама. Јасно се види смањење броја настрадалих лица у последње две године. Такође се може видети и
разлика у броју настрадалих по месецима у току године. Оно што се могло предпоставити је то да највише
настрадалих лица има у месецима туристичке сезоне, јуну и јулу, када се број пешака, као што је већ
поменуто, повећава неколико пута.

4. СПРОВЕДЕНЕ МЕРЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ПЕШАКА У
САОБРАЋАЈУ
Једна од мера је повећање свести деце о значају поштовања и примене саобраћајних прописа. Развијањем
свести појединца утиче се на побољшање безбедности саобраћаја. У општини Будва у амфитеатру ЈУСМШ
„ Данило Киш“, одржана је едукативна радионица за ученике првих разреда основних школа са територије
општина Будва : ОШ „ Стефан М. Љубиша“, ОШ „ Друга основна школа“ из Будве и ОШ „ Мирко Срзентић“
из Петровца.
5 Извор: Министарсво унутрашњих послова Пословна јединица Будва

129

Никола Дивановић, Мишко Рађеновић, Биљана Витковац, Десанка Влачић
ПРИМЕНА ТЕХНИЧКО РЕГУЛАТИВНИХ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПЕШАКА...

Слика 1. Едукативна радионица

Циљ је био да се на илустративан и сликовит начин деци прикажу основна правила понашања пешака у
саобраћају и мотивишу да промене понашање у складу са правилима безбедног учешћа у саобраћају.
Превентивне и прекршајне мере за починиоце саобраћајних прекршаја су реализоване уз помоћ
саобраћајне полиције и повећана је контрола усмерена на откривање и сузбијање прекршаја као што су:
брза вожња, вожња под утицајем алкохола и опојних дрога и других психоактивних супстанци, употреба
сигурносних појасева, ношење заштитне кациге, непрописно претицање, поштовање права првенства
пролаза, употреба мобилног телефона у току вожње и др.
Због великих пешачких токова, поготово у месецима туристичке сезоне, неопходна је била заштита
пешачких површина (тротоара) од нелегалног паркирања постављањем одговарајуће саобраћајне
сигнализације.
Од саобраћајно-техничке опреме пројектовани су маркери ради бољег уочавања у ноћним условима и
наглашавања пешачких прелаза.

Слика 2. Пример маркера

Постављени су гумени успоривачи брзине. Траке, распоређене по већем делу површине сегмента,
појачавају њихову видљивост на путу у дневним условима, а у ноћним условима стаклене перле које су
утопљене у траку дају посебну рефлексију, као и у условима смањене видљивости. Постављени су у улицама
у којима постоји интензиван саобраћај и пуно зона атракције за пешаке.

Слика 3.Гумени успоривач брзине димензија 950x500x50мм
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Оно што је изазвало позитивне реакције и утицало на саму перцепцију код свих учесника у саобраћају
су нови пешачки прелази на пешачким платформама.

Слика 4. Пешачka прелаз на платформи у општини Будва

Коришћењем формуле (1), израчунат је саобраћајни ризик страдања пешака у саобраћају у општини
Будва за 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., и 2012. годину. Главни циљ је био да се утврди колико
су и да ли су предузете мере утицале на повећање безбедности пешака у саобраћају.
СР _ СН _ настрадалих =

Број _ СН _ настрадалих _ са _ пешацима
*1000
Број _ регистрованих _ моторних _ возила

(1)

СР_СН настрадалих- Саобраћајни ризик страдања пешака у саобраћају, на 1.000 регистрованих
моторних возила
Број_СН_настрадалих_са_ пешацима- Број саобраћајних незгода са настрадалим пешацима
Табела 2. Саобраћајни ризик страдања пешака у саобраћају

Година
Бр. рег. моторних возила
Бр. СН настрадалих са пешацима
СР СН настрадалих

2005
5.594
8
1,43

2006
6.329
7
1,11

2007
6.892
9
1,31

2008
9.945
6
0,6

2009
9.999
8
0,8

2010
9.137
8
0,88

2011
9.393
6
0,64

2012
10.192
5
0,49

На основу прорачуна СР_СН настрадалих- приказаног у Табели 2. закључујемо да је у општини Будва
веома низак саобраћајни ризик од страдања пешака. У последње две године, од када су предузете наведене
мере за повећање безбедности саобраћаја дошло је до смањења ризика. Међутим, увек се може тежити
ефикаснијим методама које ће спречити саобраћајне незгоде и смањити саобраћајни ризик страдања
пешака у саобраћају.
Стање честих конфликтних ситуација са пешацима на потезу Јадранског пута - Булевара, може се
превазићи применом системских мера у области денивелисаних укрштања или адптибилним управљањем
саобраћаја, на оним локацијама где су најизраженији пешачки токови. Адаптибилно управљање саобраћајем
би захтевало организацију и планирање управљачког центра, измену хардверске опреме и одговарјуће
људске ресурсе уз обједињивање система функционисања саобраћајног система. Овакав систем би свакако
требало планирати у петогодишњем периоду.
Са друге стране, решења су могућа кроз изградњу пасарела, при чему треба такве прелазе обогатити
са допунским садржајима у оквиру додатног корисног простора, како би пешацима било атрактиније за
коришћење.

5. ЗАКЉУЧАК
У саобраћајним незгодама сваке године погине око 1,2 милиона лица, а између 20 и 50 милиона буде
повређено (http://www.zjzs.org.rs/arhiva.php?nov _id=202, 03.04.2012.). Уколико би се овај тренд раста
саобраћајних незгода у свету и код нас наставио овим темпом, 2020. године број страдалих и повређених
био би повећан за око 60 одсто, а саобраћајне незгоде би истовремено постале један од водећих узрочника
превремене смртности и губитка радне способности. Овај скок посебно је изражен у неразвијеним и средње
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развијеним земљама, које нису технолошки напредне и немају добру превентивну активност каква постоји
у развијеним земљама света. Само земље које имају добру превентиву, добре моделе за перманентно
превентивно деловање отклањања узрока саобраћајних незгода, добре моделе за вредновање и мере за
смањење трошкова саобраћајних незгода имају тренд смањења саобраћајних незгода.
Саобраћај је потреба и нужност савременог човека и друштва. Као законита делатност односи више
жртава, него све друге незаконите делатности. На територији општине Будва постоји константан тренд
раста броја становника и возила, што је нарочито изражено за време туристичке сезоне, па је у складу са
тим неопходно изучавање угрожености безбедности саобраћаја.
Још један проблем с којим се Црна Гора суочава, а самим тим и општина Будва, а без кога је немогућа
квалитетна процена економских трошкова саобраћајних незгода, је непостојање одговарајуће јединствене
базе података о саобраћајним незгодама на путевима Црне Горе. У Црној Гори базе података постоје само
у Управи полиције у подручним јединицама. На основу анализа саобраћајних незгода треба да се дође до
одговора на питање зашто незгоде настају, да се идентификују локације где најчешће до њих долази, да
се дефинише одговарајући програм за већу безбедност у саобраћају и одговарајуће мере које треба да се
предузму.
Сви резултати анализа спроведених у свету указују да је човек чинилац који највише утиче на
безбедност саобраћаја и да од њега највише зависи мењање и унапређење ове области његовог живота.
Зато је јако битно извршити реформу саобраћајног образовања, почев од едукације родитеља и деце. У ту
сврху се препоручују кампање о безбедности саобраћаја, које утичу на: стручну, финансијску, политичку,
институционалну и најширу јавност. Најчешће је циљ кампање о безбедности саобраћаја небезбедно
понашање учесника у саобраћају (невезивање сигурносних појасева, кретање пешака уз десну ивицу
коловоза ван насељеног места, прелажење коловоза ван пешачког прелаза итд.), на које казнене мере
не дају ефекте. У том смислу, оно што се жели постићи кампањом јесте повећење нивоа безбедности
саобраћаја и повећање свести учесника у саобраћају. Међутим, да би кампање имале ефеката, потребно је
да имају подршку, пре свега стручну, нормативну, политичку и финансијску, а затим и подршку полиције,
ауторитета и медија и најширу подршку.
Можда се не може утицати на карактер и психологију старијих учесника у саобраћају али ако кренемо
од себе, своје породице и пријатеља, и сваким даном утичемо на само једно лице – учесника у саобраћају и
уз помоћ медијских кампања и упознавања јавности са најчешћим узроцима и последицама саобраћајних
незгода, свакако ће се ниво безбедности подићи на виши ниво.
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НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND TRAFFIC SAFETY
Драгана Б. Мијушковић1, Александар Дедовић2
Резиме: Невладине организације (НВО) као удружења грађана имају важну и значајну улогу у подизању
свести у безбедности саобраћаја и саобраћајној култури. У претходном периоду, НВО АЛФА Центар из
Никшића, предузела је низ активности у циљу унапређења саобраћајног образовања и васпитања у
основним и средњим школама у складу са законом о безбедности саобраћаја. Предузете активности су
имале изузетне позитивне ефекте у мањим локалним заједницама, али и ширем региону, о чему ће бити
речи у овом раду.
Кључне речи: Невладина организација (НВО), Безбедност саобраћаја, Деца основно школског узраста,
саобраћај.
Abstract: Non govermental organizations as a part of civil sector, have an important and significant role in
raising public awareness in the field of traffic safety and traffic culture. In previous work, ALPHA Centre undertakes
activities aimed at education for elementary and secondary schools about the importance of knowing and respecting
traffic laws. In this Paper are presented activities of this NGO with excellent effects in smaller local communities,
but also in the wider region.
Keywords: Non-governmental organisation (NGO), road safety, elementary school children, traffic.

1. INTRODUCTION
In partnership with other institutions in the public, private and civil sectors, non-governmental organizations
have a preventive role in reducing traffic accidents. Referring to ,,The Road Safety Fund,, by UN which has awarded
grants through its 2012 Small Grants Programme to non-governmental organisations working across a diverse
range of road injury prevention programmes, NGO ALPHA Centre recognized this as issues in Montenegro road
safety, and try to implement this kind of acction in road safety system in Montenegro.
Carefully thought out and planned approach to the target group ALPHA Centre project creates a need for
continuous and dedicated work in this area, with the aim of increasing the level of transport security in Montenegro.

2. WORLDWIDE NGO ACTIVITIES
According to statistics every year more than 1.17 million people die in road crashes around the world. The
majority of these deaths, about 70 percent occur in developing countries. Sixty-five percent of deaths involve
pedestrians and 35 percent of pedestrian deaths are children. This work we will start with retrospective view to
the Small Grants Programme through small donations from insurance and technology companies who support the
Decade of Action, as well as a number of other companies. Inspired by the world of this type of non-governmental
organizations we think that these efforts should be make in our area with the same goal; promoting knowledge in
road safety and obey it.
1 grad. prof. of the Philosophy and Logic, Mijuskovic Dragana, ALPHA Centre – Manager of the Department for traffic safety, e-mail: office@
alfacentar.org
2 Master thesis on the Faculty for business and civil safety is in procedure, Dedovic Aleksandar, ALPHA Centre – General Manager, e-mail:
alfahq@alfacentar.org
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Worldwide NGOs promote projects who were prioritized that could demonstrate potential for sustainable
capacity development and a catalyzing effect on national policies and the wider implementation of road safety.
For example, in Tanzania, this project is leaded by the NGO Amend, which promotes safe walkways and
crossing points for schoolchildren and equip local communities to demand safe infrastructure fixes and traffic
speed enforcement in a bid to reduce road traffic injuries amongst vulnerable road users, and particularly children.
So, we support an idea in which plan is to unite NGOs working on road safety advocacy and the rights of road
traffic victims (for example legal redress, training preschool and school children, post trauma care) under the
umbrella of a new Global Alliance of NGOs. NGO advocacy campaigns should promote improvements in road
safety legislation.
For example in India NGO does training courses about safe urban transport with goal to prevent injury`s risk factors,
also NGOs there organize postgraduate course for road safety professionals in low and middle income countries.

3. ACTIVITIES OF THE NGO ALPHA CENTER
What is worrying is the fact that Montenegro has a large number of victims in road accidents, regardless of
ethnic, religious and political affiliation, and the majority of people are under the age of 44. More tragically, most
victims are young in their prime, between 20 and 28 years, and as well many of the children suffered because of
ignorance and disregard of traffic regulations. The human factor is the cause of 70-90% of accidents. Knowing and
respecting them is the obligation of all of us, because we all participate in traffic. Our vision is a safe, secure and
efficient transport, and stabilization of reducing the number of traffic accidents, as well as raising the level of traffic
culture among all citizens of Montenegro.
Nowadays in our country periodically, and not synchronized with the rather vague goals implemented
temporary actions and activities with the aim to draw attention to this problem.
As we mentioned above number of traffic accidents with fatal consequences in Montenegro is very high. Our
goal (cooperating with other stakeholders) is to reduce the number of victims in road accidents by 50% by 2019.
The reason for high level of accidents is the disrespect and ignorance of traffic regulations. Our projects fully
corresponds to Decade of action for road safety 2011-2020 which has been adopted by UN declaration on May 11th
2011 with one goal to prevent five millions road traffic deaths globally by 2020.
ALPHA Centre realize projects and activities aimed at increasing the awareness of all people who is directly or
indirectly involved in traffic.
Our most important activities in this area are:
-- 2007 ,, May, the month of children’ s safety``,
-- 2007-2009 ,,Respect traffic laws``,
-- 2008 2009 ``Let make free sidewalks for pedestrians``,
-- 2009 ,,The challenges of resolving the dilemma of traffic``,
-- 2010 ,, The best solution for traffic in Niksic - Join and suggest``,
-- 2010 ,,Road safety from the aspect of children views in Niksic ``,
-- 2010 ,,Lets draw the pedestrian’s crossing``,
-- 2012 ,,The exhibition the classic cars - Old-timers``.
In these projects, the main target group is children in primary and secondary schools because they are involved
in traffic as pedestrians, bicycle riders, roller riders. We believe that these projects were useful for students, teachers
and parents with unique aim to respect traffic laws. ALPHA Centre team, which was formed in 2007 tries to educate
as many citizens of Niksic and other cities in Montenegro, with a focus on children through lectures, workshops,
competitions etc.
Improving knowledge, attitudes and behaviors of children in elementary school is very important. Children
should learn about it and as well have training in traffic. Our plan for the next 6 months is project, The Safe
step`` in which will be lectures in elementary school with children (13, 14) years. Together with police officers and
instructors form driving school our unique goal is to educate these young pedestrians. Youth of 13, 14 years are one
of the vulnerable group in road traffic. The reason for this is the facts that they are involved in traffic like pedestrians
from home to school, driving bikes and some of the already use the keys of parents cars. In that point we recognize
this like huge problems which can cause traffic accidents. In aim to solve this issues NGO ALPHA Centre with
message ,,SLOWDOWN !`` gives strong effort to promote safety. Thought the lectures in school and know better
traffic law and obligations children in this life period will more pay attention to the law and safety. Once, very well
educated children are the best and responsible messengers to the wide community as especially in the area of their
own safety during the traffic communication.
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Very important and one more role of the NGOs in traffic safety is public advocacy. With different tools and
mechanism such as petitions and indicatives NGOs can make influence on the decision makers in government
institution as well in local authorities. The commercial sector, service organizations and non-Governmental
Organisations (NGOs) play an important role in increasing road safety awareness. NGOs have an important input
at grass roots level.

4. CONCLUSION
ALPHA Centre wish that government and local authorities, academic community, media, university and other
parts of the society are much more committed in solving problem about non respecting traffic laws with aim to
strengthen cooperation with other partners, primarily in order to increase the level of safety of all road users. Please
visit our website www.alfacentar.org for more information.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ
INSTITUTIONAL PROBLEMS OF TRAFFIC SAFETY
IN THE CITY OF KRAGUJEVAC
Ненад Милутиновић1, Мирослав Божовић 2
Резиме: У раду је указано на институционалне проблеме на подручју крагујевачке локалне самоуправе
који се односе на рад тела за безбедност саобраћаја. Ови проблеми се првенствено односе на организованост,
кадровску структуру тела, на његову неефикасност, непостојање акционих планова, као и на проблем
финансирање безбедности саобраћаја. Како би проблеми били отклоњени, у раду су дате препоруке за
успешно функционисање тела у погледу организационих промена и дефинисања акционих планова, као
и за правилан утрошак финансијских средстава која су законом предвиђена за унапређење безбедности
саобраћаја.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, тело за координацију, градска управа.
Abstract: The paper points out the institutional problems in Kragujevac local government relating to the work
of the body for traffic safety. These problems are primarily related to organization, personnel structure of the body,
its inefficiency, lack of action plans, as well as the problem of road safety funding. As the problems were removed,
the work provides recommendations for the successful functioning of the body in terms of organizational change,
and defining action plans, as well as for the proper expenditure of funds that have been provided to improve traffic
safety.
Keywords: Traffic safety, body for traffic safety, city government.

1. УВОД
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту Закон) је веома добро и прецизно
одредио улогу локалне самоуправе у систему безбедности саобраћаја. Закон први пут јасно дефинише
одговорност не само државних институција, већ и друштвене заједнице у целини, као и схватање потребе
за успостављање одговорности свих субјеката који учествују у систему заштите људи и добара у саобраћају.
Поред националног тела за координацију, Законом је прописано да се оснују и тела на нивоу јединица
територијалне аутономије, односно локалне самоуправе. Законодавац није био изричит, већ је прописао да
‘’Извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да оснује тело
за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима
који су из делокруга јединице локалне самоуправе’’. Треба истаћи, да у овом погледу нису утврђене правне
санкције, уколико се не предузимају дефинисане активности, већ су оне више начелног, друштвеног и
моралног карактера. Данас се, у већини локалних самоуправа, безбедност саобраћаја води, без стратегија
и планова, а једна од таквих је и Град Крагујевац. Иако је Град Крагујевац међу првим локалним управама
основао Тело за безбедност саобраћаја, услед проблема у вези са његовом организованошћу, кадровском
структуром, непостојањем акционих планова и стратегија, и финансирањем безбедности саобраћаја,
дошло је пасивизирања његовог рада и његове функције уопште.
1 др Ненад Милутиновић, дипл.инж.саобр., професор струковних студија, Висока техничка школа струковних студија Крагујевац,
Косовска 8, nmilutinovic@vts.edu.rs
2 др Мирослав Божовић, дипл.инж.саобр., професор струковних студија, Висока техничка школа струковних студија Крагујевац,
Косовска 8, borjanin@gmail.com
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Да би испунили очекивања грађана представници локалне самоуправе морају на систематичан начин
успоставити одржив модел безбедности у саобраћају. Сагледавајући постојећу реалност функционисања
безбедности саобраћаја, нормативно уређење, овлашћења и одговорности, чини се да треба определити
и усагласити: поделу надлежности у безбедности саобраћаја (републичку и локалну), одредити органе
и функције институционалног организовања, реалне финансијске ресурсе и могућа средства, циљеве,
одрживе садржаје рада, очекиване и мерљиве ефекте, као и појединачну и колективну одговорност. У
постојећим условима само усмеравање активности на одређене интервенције у локалном саобраћају није
довољно за ефикасан систем безбедности (Ковачевић et al, 2011:71).
Без ових тела не може се успоставити координација у планирању и спровођењу мера и активности
безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Не може се прихватити изговор како су скромни буџети
разлог пасивности на локалном нивоу. Наиме, свака општина може, у складу са својим специфичностима,
основати различита тела. Приликом оснивања тела за безбедност саобраћаја у њихов рад треба укључити
представнике најважнијих субјеката безбедности саобраћаја (општине, полиције, осигурања, здравства,
путне привреде, превозника, основних школа итд.) (Вујанић et al, 2007:47). Међутим, оснивање тела је
само потребан, али не и довољан услов за управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу, јер је за
формирање целокупног заштитног система у безбедности саобраћаја, неопходно доношење одговарајућих
докумената и деловање на основу тих докумената.
У процесу промене постојећег стања у безбедности саобраћаја на нивоу локалне самоуправе морају
се стручно сагледати и прецизно одредити самостални и међусобно повезани процеси и резултати
институционалног управљања. Процес промена треба да иде упоредо са развојним оквирима и програмима
друмског саобраћаја на локалном и националном нивоу (Ковачевић et al, 2011:71).

2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Након формирања Тела за безбедност саобраћаја при Савету за безбедност Града, уследило је неколико
промена у погледу структуре овог тела, тако да данас, пет година након оснивања у рад тела укључено
је 9 особа (5 дипломираних инжењера саобраћаја, 2 инжењера саобраћаја, једног правника и једног
дипломираног официра полиције), представника: школе, дирекције за урбанизам, одељења за саобраћај
у градској управи, саобраћајне полицијске испоставе и јавних предузећа за одржавање саобраћајне
сигнализације и обављање комуналних делатности уређења и одржавања јавних гаража и јавних простора
за паркирање.
Генерални проблем у погледу рада Тела за безбедност саобраћаја, огледа се пре свега у његовој
инертности, која је добрим делом последица волонтерског начина рада овог тела узрокована непостојањем
званичних докумената важних за рад овог тела. Такође, у погледу кадровске структуре овог тела, могу
се изнети одређене замерке. У састав тела нису укључени представници одговарајућих високошколских
установа, осигуравајућих друштава, ауто-школа, правосуђа, медија, здравства, путне привреде, превозника,
а није донет ни пословник о раду тела, план рада тела, па ни програм коришћења финансијских средстава.
Само је један члан овог тела, истовремено и члан Савета за безбедност Града, а приметан је и изостанак
политичких лидера градске власти из састава тела, а познато је да се без јаке политичке подршке не могу
очекивати значајни резултати у раду. Но, то не може бити изговор за неефикасан рад.
У 2012. години, одржано је једно заседање овог тела, а до сада, није усвојен ни један документ неопходан
за рад овог тела, већ је само планирано да се осим промотивних медијских кампања, у 2012. години планира
оснивање центра за едукацију деце у саобраћају, израда студије за акустично зонирање, као и израду
пројекта анализе оправданости увођења еколошких семафора.
У складу са закључцима VII конференције, свим градовима и општинама у Србији је затражена
информација о томе како су до сада користили Законом опредељена средства намењена унапређењу
безбедности саобраћаја и како намеравају да их користе у 2012. години. На овај допис је одговорила 71
локална заједница у Србији, укључујући и Крагујевац.
Градска управа у Крагујевцу, доставила је податке (http://bslz.org/portal/?page_id=1062 8.11.2012) који
су приказани у следећој табели, а према којима су на основу уговора о поверавању извођења радова на
одржавању градских улица на подручју града Крагујевца, закљученог између Града Крагујевца и ЈКП
Нискоградња, дате вредности изведених радова (са пдв-ом).
На основу приказаних података, проистиче да су Законом опредељена средства намењена унапређењу
безбедности саобраћаја, придодавана средствима за извођење радова на одржавању градских улица на
подручју града Крагујевца и са њима заједно трошена. Имајући у виду тражене податке од Градске управе и
достављен одговор, проистиче да осим извођења радова на одржавању градских улица, друге активности
нису реализоване, па самим тим и Законом опредељена средства намењена унапређењу безбедности
саобраћаја су ненаменски коришћена. Наиме, од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима 30% средстава припада буџету јединице локалне
самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, а од њих 50% се користи за поправљање саобраћајне
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инфраструктуре. Овакво коришћење средстава је последица два већа проблема. Први проблем се односи
на лошу финансијску ситуацију предузећа које је задужено за одржавање градских улица, па је на овај начин
Градска управа вероватно покушала да побољша ликвидност овог предузећа. Други проблем се односи на
непостојање Акционог плана или било ког другог документа на нивоу Тела за безбедност саобраћаја, којим
би биле предвиђене активности на унапређењу безбедности саобраћаја и висина средстава намењених по
појединим активностима.
Табела 1. Новчана средства уложена у унапређење безбедности саобраћаја (РСД)

Одржавање
Зимска служба
Одбојне и заштитне ограде
Хоризонтална сигнализација
Вертикална сигнализација
Семафорека сигнализација
Укупно
Приходи од новчаних казни за прекршаје

2009.
51. 450.216,79
40.504.154,02
1.477.871,64
13.887440,68
2.967.463,11
3.755.467,82
114.042.614,06
1.187.355,00

2010.
46.105.179,15
39.119.473,66
318.982,83
14.558.268,26
2.040.158,53
3.269.113,17
105.409.195,59
19.216.067,56

2011.
38.463.743,37
21.794.804,45
834.726,47
13.181.568,68
2.170.081,51
10.134.659,60
86.579.584,08
15.754.391,29

3. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ УПРАВИ
СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА РЕШАВАЊЕ УОЧЕНИХ ПРОБЛЕМА
Управљати безбедношћу саобраћаја (Вујанић et al, 2007:47) значи непрекидно пратити постојеће
стање, стручно и реално дефинисати жељено стање, пројектовати и реализовати управљачке мере којима
се постојеће стање приближава жељеном стању безбедности саобраћаја. Ово је непрекидан процес који
обухвата и праћење ефеката, односно сталну евалуацију и унапређивање управљачких мера (Липовац et
al, 2009:53).
У зависности од величине и потреба безбедности саобраћаја, надлежни извршни органи треба да
утврдити организацију и начин рада тела за координацију, односно да оснује радне групе/комисије
које ће подржавати рад овог тела. Активност ових радних група/комисија је веома значајна за праћење
појединих важних сегмената безбедности саобраћаја, као и за планирање, организовање, спровођење
и евалуацију појединих активности. Најзначајније су групе/комисије за саобраћајно образовање и
васпитање, научноистраживачки рад, превентивно-промотивне делатности, унапређење инфраструктуре,
унапређење процеса откривања и санкционисања прекршаја, унапређење возила итд. Први корак у
примени Закона, требало би да буде доношење Одлуке о оснивању локалног тела за координацију у свим
градовима, односно општинама Србије (извршни органи општина и градова доносе одлуку о оснивању).
Закон је одредио састав тела на државном нивоу. Међутим, веома је важан и састав локалних тела.
Значајно је да ова тела имају политичку, стручну, полицијску и медијску подршку (Вујанић et al, 2007:47).
Teлo треба да буде састављено од: представника локалних органа, представника месних заједница, школа,
здравствених установа, правосуђа, полиције и медија с обзиром на кључне субјекте безбедности саобраћаја
на локалном нивоу (Ковачевић et al, 2010:69). То се може остварити избором људи који ће бити чланови
тела за координацију, а посебно избором председника. Ако би на чело овог тела био именован представник
општине или други несумњиви ауторитет, било би лакше задобити неопходну подршку (Вујанић et al,
2007:47). Тело за безбедност саобраћаја треба да прати стање у безбедности саобраћаја, покреће и предлаже
стратегије и планове и усклађивање активности, предлаже циљеве, задатке и приоритете усмеравања
активности, опредељује одговорност за безбедност саобраћаја, континуирано унапређује организацију,
сарадњу, координацију, интеграцију и хармонизацију рада различитих субјеката безбедности саобраћаја
на локалном и ширем нивоу (Ковачевић et al, 2010:69).
Други корак је нормативно уређење рада тела (доношење Правилника о раду) и стварање техничких и
материјалних услова за рад (Вујанић et al, 2007:47). Правилник или пословник о раду тела је процедурални
акт којим треба да се ближе уреди, у складу са актом о оснивању, организација, метод рада - разматрања
стратегије и плана и других аката значајних за безбедности друмског саобраћаја, позивање на седнице,
одлучивање и друга техничка питања од значаја за рад (Ковачевић et al, 2010:69).
Процес доношења нормативних аката може се уоквирити кроз део који се односи на обраду, предлагање
и само доношење од стране надлежних органа локалне самоуправе. Наиме, прописима о организацији и
раду локалне самоуправе, статутима и другим актима о организацији и раду, посебно пословницима о
раду скупштине, односно градског или општинског већа, су углавном уређена питања која се односе на
предлагање и доношење наведених општих аката, као и њихова врста и формална садржина. Међутим, према
досадашњим искуствима у Републици Србији, један од проблема је и стручна обрада појединих питања и
давање стручне аргументације за понуђена решења конкретних проблема у области безбедности саобраћаја.
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У вези са тим, треба истаћи да је у овом процесу јако важно да се на основама стручности и прихваћених
научних знања припремају адекватни материјали према прописаним стандардима и процедурама. У том
смислу, важно је усавршавање лица која се у локалним самоуправама баве проблематиком безбедности
саобраћаја на путевима и потом преношења овог знања у средину из које се долази (Ковачевић et al, 2010:69).
Закон предвиђа обавезу локалне самоуправе да донесе своју стратегију безбедности саобраћаја и
годишњи план безбедности саобраћаја. При томе, ови документи морају бити у складу са Националном
стратегијом и Националним планом безбедности саобраћаја. Ово је веома значајна одредба и има за циљ
да створи услове за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја на целој територији Републике, уз
уважавање веома значајне улоге локалне заједнице (Вујанић et al, 2007:47).
Управљати безбедношћу саобраћаја почива на праћењу постојећег стања. Зато је једно потпоглавље
Закона посвећено праћењу безбедности саобраћаја. Овим се обавезују извршни органи (на националном
и локалном нивоу) да непрекидно прате стање безбедности саобраћаја и два пута годишње припремају
извештаје о стању и проблемима реализације стратегије и плана. Тако се заоштрава одговорност и у
процес унапређивања безбедности саобраћаја укључују извршни органи власти, на свим нивоима. Веома
је значајна и обавеза скупштина (народне и локалних) да, два пута годишње, ставе на дневни ред и
анализирају проблеме безбедности саобраћаја. Ово је велики напредак у циљу препознавања и уважавања
чињенице да су за стање безбедности саобраћаја најодговорнији они који управљају државом, односно
локалном заједницом (Вујанић et al, 2007:47).
Јединице локалне самоуправе су одговорне да обезбеде финансирање безбедности саобраћаја на
локалном нивоу. Поред свога буџета, локалне самоуправе се могу ослањати на буџете Републике. Наиме,
оне општине које успоставе снажан заштитни систем безбедности саобраћаја, које буду имале добре и
јасне програме, у складу са Националном стратегијом и Националним планом, са мерама чија ефикасност
је доказана (висок однос добити/коштања), могу очекивати подршку Републике. Тако се могу појачати
активности локалне заједнице. Са друге стране, Република може, у складу са Националном стратегијом
и Националним планом безбедности саобраћаја, издвојити кључне области безбедности саобраћаја и
дефинисати које мере (на локалном нивоу) ће и колико суфинансирати (Вујанић et al, 2007:47).
Закон је прилично прецизно утврдио и расподелу средстава од новчаних казни, па и расподелу
средстава које припадају локалној самоуправи. Наиме, предвиђено је да локална самоуправа 50% средстава
од казни која јој припадају (од 30% казни за саобраћајне прекршаје који су учињени на територији
те локалне самоуправе) користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре, у циљу унапређења
безбедности саобраћаја. Коначно, Закон је утврдио и намену средстава за безбедност саобраћаја. Овде су
посебно издвојени неки значајни послови и активности, од којих зависи успешност заштитног система:
рад Тела за координацију, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно-промотивне
активности, научно-истраживачки рад, опремање саобраћајне полиције и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја. Ради се о активностима за које су се до сада, тешко обезбеђивала средства,
па су биле замрле или веома потцењене (нпр. научно-истраживачки рад) (Вујанић et al, 2007:47).
Веома је важно што је Законом дефинисано да ће се наведена средства користити само ‘’према програму
који доноси надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе’’. Овако се обезбеђује наменско трошење
средстава. Међутим, ово подразумева да ће средства моћи да користи само она локална самоуправа која
је основала тело за координацију и која је донела одговарајуће стратешке документе и програм трошења
средстава (Вујанић et al, 2007:47).
Имајући наведено у виду, Закон представља велику шансу и изазов за локалне самоуправе, али ће га
у пуном капацитету користити само оне локалне самоуправе које успоставе институције безбедности
саобраћаја и које донесу стратешке документе безбедности саобраћаја (Вујанић et al, 2007:47).
На основу анализе постојећег стања у нашим условима и наших досадашњих искустава у управљању
безбедношћу саобраћаја, могу се дефинисати најважније практичне препоруке (Липовац et al, 2009:53) за
локалну самоуправу:
-- израдити свеобухватну студију безбедности саобраћаја која ће обухватити: саобраћајне незгоде
и њихове последице (у периоду од најмање 5 година), индикаторе безбедности саобраћаја (нпр.
употреба сигурносног седишта, брзина возила у саобраћају и сл.) и ставове о безбедности саобраћаја,
-- правно утемељити (дефинисати правни оквир, одговорност и овлашћења) и основати локално тело
за безбедност саобраћаја (градски или општински савет, комисију или др. тело) тако да га воде
најодговорније политичке личности, а да у његовом раду, поред стручњака за безбедност саобраћаја,
учествују представници што више субјеката који могу помоћи (управљачи пута, орган за саобраћај,
полиција, локални медији, привреда, школство, аутошколе, предузећа која врше техничке прегледе,
лекари итд.),
-- обезбедити финансијска средства за активности тела за безбедност саобраћаја (сигурна, стабилна и
независна од промена власти),
-- обезбедити добру подршку (стручну, медијску, политичку, полицијску, административну, техничку
и најширу) и активирати тело за безбедност саобраћаја,
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-- успоставити мрежу партнера – систем заштите у безбедности саобраћаја и стално јачати координацију
и кооперацију партнера у мрежи (јачати постојеће институције и развијати њихову одговорност, а,
по потреби, формирати невладине организације и друге институције),
-- стручно пројектовати и донети стратешке документе о безбедности саобраћаја (нпр. скупштина
општине доноси политику, односно стратегију безбедности саобраћаја, веће доноси извршни план
безбедности саобраћаја, а најважнији субјекти доносе своје стратешке документе о безбедности
саобраћаја),
-- успоставити систем прикупљања података, извештавања и анализирања стања и проблема
безбедности саобраћаја (свакодневно, месечно, тромесечно и годишње), тако да локални органи
власти редовно разматрају стање и проблеме (нпр. скупштина општине на првој седници у фебруару
има тачку дневног реда о стању безбедности саобраћаја у претходној години, општинско веће два
пута годишње разматра стање и проблеме, тело за безбедност саобраћаја седмично/месечно разматра
актуелне проблеме и покреће мере и активности),
-- реализовати стратешке документе, а посебно планове безбедности саобраћаја који одређују
конкретне мере и активности у кључним областима рада,
-- успоставити праксу анализе и сталног оцењивања стања и предузетих активности, у циљу евалуације
и унапређења управљачких мера, а у складу са локалним потребама и могућностима, редовна
размена искустава између локалних заједница.
У најразвијенијим земљама поједини региони, градови и друге локалне средине доносе своје стратешке
документе о безбедности саобраћаја. На пример, велики градови имају своје политике, стратегије, планове,
приручнике и друге документе. Локалне самоуправе могу много да науче из туђих искустава у управљању
безбедношћу саобраћаја, а посебно на основу објављених докумената, анализа и препорука у различитим
областима безбедности саобраћаја. Међутим, преношење туђих искустава треба вршити врло обазриво, уз
уважавање локалних специфичности (Липовац et al, 2009:53).
Израда стратешких документа (Јованов и Вуковић, 2011:89) као што су политике, стратегије и сл.
представља сигуран пут до успеха. Добро постављена стратешка документа са квалитетно спроведеним
снимањем постојећег стања, јасним дефинисањем будућег стања, као и начинима да се систем из постојећег
стања преведе у будуће, представљају системски приступ решавању уочених проблема, који најчешће
резултира успехом.
Већина стратешких документа се ослања на документа хијерархијски нижег реда, тј. акционе планове
за њихову реализацију. Циљ израде Акционог плана безбедности саобраћаја је стварање услова за планско
спровођење свих неопходних активности које подижу безбедност саобраћаја на највиши ниво (Јованов
и Вуковић, 2011:89). Aкционим планом се дефинишу задаци, улога, динамика, показатељи, потребна
финансијска средства, институције које реализују активности, као и лица одговорна за реализацију
предвиђених активности.
Приликом израде стратешких докумената (нпр. Стратегије безбедности саобраћаја) посебна пажња се
мора посветити индикаторима праћења реализације појединих мера, јер се само њиховим праћењем могу
благовремено идентификовати и отклонити проблеми у реализацији постављених циљева. Да би акциони
план био употребљив корисницима, он мора садржати минимум информација неопходних за праћење
имплементације мере или активности (Јованов и Вуковић, 2011:89). Акциони план мора да садржи најмање:
мере, активности, показатеље реализације активности, одговорне субјекте за реализацију активности,
време реализације активности и извор финансирања.
Полазна акта (Ковачевић et al, 2010:69) која би требало имати у виду и донети их у реализацији решења
датих Законом, а која су значајна за почетак јачања система управљања безбедношћу саобраћаја на путевима
и тиме подстицање унапређења безбедности саобраћаја у локалним самоуправама, су:
-- Решење о оснивању тела за координацију,
-- Правилник-пословник о раду тела за координацију, извире из акта о оснивању тела,
-- Програм рада тела за координацију, основ за предузимање и финансирање мера и активности,
-- Стратегија безбедности саобраћаја,
-- Годишњи план безбедности саобраћаја,
-- Одлука о техничком регулисању саобраћаја,
-- Одлука о заштити животне средине,
-- Одлука о јавним паркиралиштима и паркирању возила.
Важно је истаћи да су активности на доношењу ових аката тек претпоставка или полазна основа за
остваривање циљева и задатака који су постављени пред безбедносни систем у области саобраћаја, а на
којима тек треба радити (Ковачевић et al, 2010:69).
Веома значајан акт јесте програм рада и финансирања појединих активности из области безбедности
саобраћаја на путевима. По правилу овај програм се доноси за календарску годину и његов обим и садржај
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зависи од изражености проблема које треба решавати и расположивих финансијских средстава потребних
за спровођење таквих активности. Програм мора да одражава потребе локалне самоуправе у решавању
појединих проблема у безбедности саобраћаја (Ковачевић et al, 2010:69). Програмом коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја треба предвидети да средства буду наменски коришћена
за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, накнаде за чланове
Тела, поправљање саобраћајне инфраструктуре и сл. С тога се у актима којима се припрема и саставља
локални буџет мора наћи посебно место за ставке које се односе на безбедност друмског саобраћаја, као и
за праћење њиховог располагања и вредновања резултата утрошених средстава.

4. ЗАКЉУЧАК
Закон је прецизирао одредбе које се односе на активности и одговорност локалних заједница, а њиме су
посебно унапређене и одредбе које се односе на институционално јачање (изградње заштитног система),
праћење стања безбедности саобраћаја, извештавање о безбедности саобраћаја, доношење стратешких
докумената у безбедности саобраћаја, финансирање активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја,
одговорности за стање безбедности саобраћаја итд.
У овом раду су идентификовани најважнији институционални проблеми на подручју крагујевачке
локалне самоуправе који се односе на рад тела за безбедност саобраћаја и дати су правци будућег рада на
решавању ових проблема.
Шансе за унапређење безбедности саобраћаја које је дао Закон, могуће је искористити у пуном
капацитету само, ако се брзо успостави снажан заштитни систем безбедности саобраћаја. Зато је
неопходно што пре прекомпоновати институције безбедности саобраћаја на нивоу јединице локалне
самоуправе (локално тела за безбедност саобраћаја, групе и комисије за поједине области деловања),
припремити прву петогодишњу стратегију безбедности саобраћаја, припремити први једногодишњи план
безбедности саобраћаја, успоставити механизме прописаног усмеравања и наменског трошења средстава
за безбедност саобраћаја, припремити и усвојити програм коришћења средстава безбедности саобраћаја
(са одговарајућим подпрограмима), а затим спроводити мере које су предвиђене Законом. Међутим,
неопходно је много труда уложити, у циљу промовисања основних идеја Закона, усаглашавања процедура
и техника спровођења закона, како се не би поновила негативна искуства из прошлости.
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TRAFFIC SAFETY INDICATORS FOR URBAN PUBLIC TRANSPORT
ČIMBENICI SIGURNOSTI U JAVNOM GRADSKOM PRIJEVOZU
Davor Brčić1, Marko Slavulj2, Dino Šojat3, Daniela Bolčević Turčić4
Abstract: Statistical monitoring of different characteristics of traffic accidents through period of several years
is a valuable indicator of certain patterns which can greatly serve for identifying causes of traffic accidents. Paper
will be based on processing of traffic accidents database regarding bus traffic of local city public transport operator
(ZET – Zagreb Electric Tram). Also, the paper will analyze traffic accidents according to their: location, time
characteristics, characteristics within bus transit network and occurrence by bus transit lines. The aim of this paper
is to perform a statistical analysis of traffic accidents which will be used to determine the degree of risk of all factors
in traffic (human, vehicle and environment), and to define necessary measures to increase safety of urban public
transport.
Key words: traffic accident, traffic safety, bus transit, time period, City of Zagreb
Sažetak: Statističko praćenje raznih značajki prometnih nesreća kroz duža vremenska razdoblja je važan
pokazatelj zakonitosti koje uvelike mogu poslužiti pri utvrđivanju njihovih uzroka. Rad je zasnovan na obradi
podataka o prometnim nesrećama u autobusnom prometu Grada Zagreba, pod nadležnošću ZET-a (ZET –
Zagrebački električni tramvaj) kao lokalnog prijevoznika. Također će se u radu analizirati prometne nesreće prema
lokaciji, vremenskim značajkama, značajkama unutar mreže autobusnih linija i učestalošću na pojedinačnim
linijama. Cilj rada je provedba statističke analize prometnih nesreća koja bi utvrdila stupanj sigurnosti u prometu
prema čimbenicima sigurnosti (čovjeku, vozilu i okolini), kako bi se odredile mjere za povećanje sigurnosti u
javnom gradskom prometu.
Ključne riječi: prometna nesreća, sigurnost u prometu, javni autobusni prijevoz, vremensko razdoblje, Grad Zagreb

1. INTRODUCTION
Traffic safety is an essential characteristic of every transportation system, especially the public transport as a
sustainable passenger transit mode. This is because reliability of public transport has to be its top priority, resulting
in better regularity and punctuality and eventually better efficiency.
Traditional understandings of safety in public transport include five groups of factors in the environment of
those same factors (Cerovac, 2001):
-- human factors (considering bus drivers, passengers or pedestrians),
-- roads (pavement status, street lighting quality, weather conditions),
-- vehicles (technical capabilities, roadworthiness),
-- network traffic flows,
-- random factors, characterized by erratic and unexpected occurrence – such of those are sudden changes on
infrastructure or sudden weather condition changes.
Environment characteristics have a great impact on traffic safety because they mostly influence human factors
through human perception.
1
2
3
4
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The increase in number of road vehicles in the City of Zagreb is continously changing traffic safety, so it needs
to be constantly monitored. Likewise, each irregularity has a negative influence on every participant. The aim of
this paper is to perform a stastical analysis of traffic accidents in purpose of determining the level of safety of bus
transit network of ZET and suggesting measures which would increase safety of bus transit in the City of Zagreb.

2. METHODOLOGY
Although traffic safety as a characteristic of transportation system is generally highly complex in nature, the
most suitable way to describe it is by direct and indirect factors. Direct factors include data about traffic accidents
and their consequences. Indirect factors include e.g. usage of seat belts, number of intoxicated drivers, speeds of
other vehicles in the bus transit network, influence of drivers’ age, business hours or working experience.
Data regarding traffic accidents was gathered by processing yearly traffic accident reports of ZET. In this paper
the analyzed data included the number of traffic accidents relative to time, number of vehicles or distance. In such
manner traffic accident is defined as an event in which at least one vehicle took part, and at least one person died or
was injured, or material damage was caused. Statistical monitoring of traffic accidents through long periods of time
is a very good indicator of relations which can serve greatly to recognize traffic accident causes.
The methods that were used for data analysis include analysis and synthesis method, descriptive method and
statistical methods (e.g. the linear regression method for the purpose of analysis of yearly changes in number of
traffic accidents).

3. RESEARCH RESULTS
The research results are divided into three groups: a general overview of bus traffic safety, an analysis of traffic
accidents according to specific time periods (time-based analysis) and an analysis of traffic accidents according to
spatial characteristics (space-based analysis).
3.1 General overview of bus traffic safety
Information about bus transit network is given in Table 1, which shows an average number of 233 buses operating
and an average number od 27 milion vehicle kilometers crossing per year in the period from 2001 to 2011. During
the past two years the number of buses operating on network has increased by appoximately 15%, accompanied by
an equivalent increase in vehicle kilometers crossed, which resulted in constant number of kilometers crossed by a
single bus on annual basis.
Bus transit network is positioned along city’s road network (on avenues, streets and side streets). The ratio of
bus reserved lanes (yellow lanes) is less than 1%, making bus transit network completely under influence by other
traffic flows in road network.
Table 1. An overview of average number of buses, vehicle kilometers crossed and level of motorization
in Zagreb during the period from 2001 to 2011

Year
Average number of buses
Number of vehicle kilometers
crossed per year

2001
228

2002
227

2003
226

2004
226

2005 2006 2007
226 222 229

2008
222

2009
232

2010
263

2011
257

26,5

26,1

26,1

26,0

26,0

25,6

26,3

27,1

28,7

29,5

28,5

Level of motorization, vehicles
per 1000 citizens

388

406

430

450

469

490

508

525

516

506

497

Table 1 also shows the level of motorization in the City of Zagreb for the same period of time (data was gathered
from yearly statistical reports of the City of Zagreb), which shows growth until 2008, followed by decreasing trend
up to the present day. At global scale, level of motorization is under the influence of:
-- increase of the citizens’ purchasing power leading to increase of traffic volume, reaching its maximum in 2008,
-- the world’s global financial crisis, which has reduced citizens’ purchasing power after 2008.
-- According to ZET, traffic accidents are classified into 3 groups:
-- allisions (bus with another bus, bus with tram, bus with a motor vehicle and bus with a fixed road object),
-- collisions (bus with another bus, bus with a motor vehicle, bus with tram and bus with a bicycle or
motorcycle),
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-- other accidents (bus derailment, bus overturning, bus-pedestrian accident, passengers’ falling inside a bus,
fixed road object crash and unclassified accidents5).

Figure 1. Absolute number of traffic accidents in bus transit network during the period from 1996 to 2011

Accidents with the largest share in the absolute number are allisions of bus with motor vehicle (49%), collisions
of bus with motor vehicle (29%) and passengers’ falling inside a bus (8%). Accidents that appear more frequently but
less than 5% of all accidents are allisions of bus with a fixed road object, fixed road object crashes and unclassified
accidents. Such values are a natural consequence of traffic flow structure in the road network used by buses in
which the number of private cars has the biggest share as well as relatively frequent occurance of traffic incidents
accompanied by sudden braking.
Figure 1 shows the absolute number of traffic accidents in bus transit network during the period from 1996 to
2011. The following changes can be noticed: a slight increase in number of traffic accidents at the end of 1990s, a
sudden drop to 283 accidents in the year 2000, a more prominent growth until 2007 when it reaches its maximum
of nearly 500 accidents and finally a sudden drop up to the present day.

Figure 2. Relative number of traffic accidents in the past 10 years

The relative number of traffic accidents6 (Fig. 2) describes safety more accurately. This is because it doesn’t
depend on number of operating vehicles. Figure 2 shows that changes of absolute and relative number of accidents
occur in a similar manner. Two interesting time intervals were analyzed (before and after traffic accident maximum)
and linear regression was performed on those intervals. It showed that relative number of accidents grew by 0,086
accidents per 100.000 km yearly with a correlation coefficient of 0,84 (strong correlation) before 2007, and after
2007 it fell by 0,156 accidents per 100.000 km yearly with a correlation coefficient of 0,95 (very strong correlation).
Therefore the relative number of traffic accidents is subject to similar changes like the level of motorization in Table
1, indicating that the relative number of traffic accidents depends on level of motorization of road network in the
City of Zagreb. This confirms traditional relations: traffic volume is dependant on level of motorization and relative
number of traffic accidents is dependent on traffic volume.
5 Unclassified accidents include cyclists’ stumbles, tire damaging, window breakings, damaging caused by unknown persons, stumbles on
objects dropped from another vehicles etc.
6 The relative number of traffic accidents is the absolute number of traffic accidents divided by the total number of vehicle kilometers crossed,
measured in accidents per 100.000 km
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Table 2. Average number of accidents per day and per vehicle during the period from 2001 to 2011

Year
Average accidents per day
Average yearly number of
accidents per bus

2001
0,94

2002
0,98

2003
0,87

2004
1,05

2005
1,13

2006
1,06

2007
1,36

2008
1,24

2009
1,34

2010
1,20

2011
0,94

1,51

1,58

1,41

1,70

1,82

1,74

2,17

2,04

2,10

1,67

1,33

For the purpose of describing safety in a more suitable way (for passengers), average number of accidents per
day and average yearly number of accidents per bus can be proposed (Tab. 2). Since the daily number of vehicle
kilometers crossed by buses is about 74.000 km, it is expected to happen 1.1 traffic accidents per day and 1.73
accidents per bus during one year.
3.2. Analysis of traffic accidents according to specific time periods
Analysis of traffic accidents in relation to time considers the influence of specific factors during the characteristic
time intervals. Traffic accident data are presented as percentages in whole time period observed which is periodically
repeated. In this paper those time intervals were days during a week and two-hour intervals during a day. The
data gathered from ZET was analyzed for the period from 2004 to 2011, and was turned to average annual level.
Although the data obtained from ZET had the absolute number of traffic accidents only, time intervals with the
similar number of vehicle kilometers can serve for comparison.

Figure 3. Percentages of absolute number of traffic accidents, days during a week

By looking at the percentage of traffic accidents by days of the week (Fig. 3), relation to traffic volume during
workdays and weekend can be observed. Like in most traffic-based systems, the highest percentage of traffic
accidents is recorded on Mondays and Fridays just like traffic volumes are highest during those days. That pattern
of traffic volumes is due to maximum difference in traffic volumes from Friday to Saturday and from Sunday to
Monday which occurs because people have tendency to migrate on a larger scale between work weeks and weekends.
Tuesday, Wednesday, and Thursday are usually relevant for safety assessment during work week. If relative number
of traffic accidents was considered, safety would still be under the influence of traffic volume in the road network.
When observing the absolute number of traffic accidents during a day (Fig. 4), it can be easilly noticed that the
maximum number of traffic accidents happens during the afternoon peak hour. Although the morning peak hour
in Zagreb is more intense than the afternoon peak hour, it is shorter in time, so the probability of a traffic accident
occurence depends more on duration but less on traffic flow intensity. In the past decade road network of the City
of Zagerb is constantly under the pressure of traffic flows, even in the time periods between morning and afternoon
peak hours, so the number of traffic accidents isn’t much less than is during the afternoon peak hours. Number of
vehicle kilometers crossed in the evening periods is much smaller, so the absolute and relative number of traffic
accidents is substantially lower, but tipically with higher consequences (during periods without daylight).

Figure 4. Percentages of absolute number of traffic accidents, two-hour time intervals during a day
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3.3. Spatial analysis of traffic accidents
The spatial analysis of traffic accidents includes an overview of places on road network with the highest frequency
of traffic accidents and bus transit lines on which traffic accidents occur more frequently. Spatial analysis was
conducted on the time period from 2007 to 2011, and the places of interest were roads, intersections and terminals.
The street with the highest absolute number of traffic accidents for the observed time period was Ilica (an
average number of 19 accidents per year), followed by Selska street (10 accidents per year). Traffic accidents on
Ilica and Selska street are dispersed over those roads’ entire length, so none of their places with recorded accidents
didn’t record more than 3 accidents per year. Years of traffic accident monitoring showed that Ilica and Selska street
are the most dangerous roads due to high frequency of bus and other traffic flows. On Ilica the probability of traffic
accident occurance is aided by insufficient share of yellow lanes, and on Selska street those lanes don’t even exist, so
the effect is even greater. The probability of traffic accident occurance is also aided by inadequate traffic lane width,
especially on northern part of Selska road.
Table 3. Bus transit lines with the maximum relative number of traffic accidents

Transit
line
number
128
109
118
215
121
203
127
227
234

Average relative number of traffic
accidents in the period from 2007 to
2011

Transit line name
Črnomerec - Lukšići
Črnomerec - Dugave
Trg Mažuranića - Voltino
Kvaternikov trg - Trnava
Črnomerec - Karažnik
Svetice - Vinec - Krematorij
Črnomerec - Mikulići
Svetice - Gornji Bukovac
Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište

5,17
2,28
1,64
1,41
1,39
1,32
1,29
1,23
1,07

The intersection with the highest number of traffic accidents is a large roundabout intersection of Dubrovnik
Avenue and Jadranska Avenue („Rotor Remetinec“), in which about 6 accident happen every year. Besides the fact
that a very large number of transit lines crosses this intersection (mostly from Savski most terminal), the number of
traffic accidents is a result of poor safety characteristics of the intersection, which include three traffic lanes in the
roundabout circle, access roads that have longitudinal inclination and poor visibility due to access roads that aren’t
perpendicular to roundabout circle, also allowing higher speeds.
The terminal that mostly lacks safety is „Črnomerec“, with an average number of 7 accidents per year. This kind
of situation is caused by a large number of bus transit lines served by the terminal, presence of bus transit lines other
than ZET, presence of illegally parked vehicles and movements of personal cars through terminal areas.
If the number of traffic accidents on particular lines for a period from 2007 to 2011 were considered, results
show spatial characteristics of each transit line. Bus transit line 220 („Črnomerec – Dugave“) has the highest absolute
number of traffic accidents per year due to large bus frequency and lack of safety (already mentioned northern part
of Selska street). Highest relative number of traffic accidents (Tab. 3) is on transit line 128 („Črnomerec – Lukšići“),
which is a typical line with high longitudinal inclinations with insufficient lane widths, reduced visibility along road
curvatures and the presence of improperly parked vehicles.

4. DISCUSSION
Besides the data about the number of traffic accidents, the database of ZET includes data about the number
of persons involved in accidents (in absolute and relative manner), number of accidents according to driver’s
experience, driver’s age and moment in driver’s shift. The database can’t provide, for example, data about influence
of alcohol, influence of bad weather, speed restrictions along the network, usage of seat belts (in cars), usage of any
other safety equipment or the age of buses. Therefore the database is almost entirely completed in terms of data
about direct factors and very poor in terms of data about indirect factors. Because of that, it’s impossible to establish
relations between direct and indirect factors.
Continuous monitoring of other traffic as a part of the bus transit network in the City of Zagreb doesn’t exist
so traffic volume can’t be eliminated for purpose of determining relations between other safety factors and traffic
accidents which is a major drawback in the field of traffic safety.
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5. CONCLUSIONS
The analysis of absolute nuber of traffic accidents during the period from 2001 to 2011 found that the absolute
and relative number of traffic accidents largely depends on the level of motorization in the City of Zagreb, which
had its maximum during 2007 and 2008. As the level of motorization decreased, relative number of traffic accidents
also decreased back to values which it had in 2001. Relative number of accidents during a week is proportional to
traffic volume during each day, resulting in higher percentage of traffic accidents during work days with maxima at
Mondays and Fridays, and minima during weekends. Relative number of traffic accidents during a day is a direct
consequence of fluctuations of traffic flows, which reach its maximum value in the afternoon peak hour because
probability of a traffic accident occurence depends more on duration but less on traffic flow intensity. During the
afternoon peak hour an element that significantlly influences the level of safety is driver’s fatigue.
Percentage of bus network’s yellow lanes in the City of Zagreb is less than 1%, but even the worse fact is that
their percentage is negligible on roads with intense bus flows (Ilica, Selska street). If percentage of yellow lanes
along city’s road network was increased, number of incidents would be reduced, resulting in decreases in number
of traffic accidents.
Reduction of number of vehicles operating at a transit line in the context of traffic accident reduction is a wrong
approach because it conflicts transport demand. The reduction can only be achieved by corrections in the field of
traffic engineering or civil engineering on bus transit network performed only after analysis of places with high
probability of an accident occurance. For the purpose of analyzing a traffic accident database based on the correct
data from GIS (GIS – geographical information system) is required. Such analysis coud be very productive on bus
transit lines with high longitudinal inclinations.
The traffic accident database given from ZET includes general information only and it doesn’t include more
specific data about causes of traffic accdents, spatial characteristics of transit line routes or traffic flows on bus transit
network. Detailed study of traffic accident causes with a proposed database would be sound basis for detection of
traffic accident causality and determination of more precise measures to increase safety of bus traffic in the City of
Zagreb.
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НЕВЕРБАЛНИ ТЕСТОВИ У ПРЕДВИЂАЊУ ЗРЕЛОСТИ ДЕЦЕ МЛАЂЕГ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ
NONVERBAL TESTS IN PREDICTING MATURITY OF PRESCHOOL
CHILDREN FOR PARTICIPATION IN TRAFFIC SITUATIONS
Светлана Чичевић1, Александар Трифуновић2
Резиме: Деца млађег предшколског узраста, иако ретко потпуно самостално учествују у саобраћају
представљају вулнерабилну популацију са становишта безбедности саобраћаја. Сведоци смо да све већи
број деце веома рано почиње са употребом рачунара, највише у сврхе играња компјутерских игрица.
Осим негативних последица ово доводи до извесних побољшања перцептивно- моторних вештина и
фине окуло- моторне координације што може имати значајну примену, између осталог, у оспособљавању
деце за учествовање у саобраћају, пошто су бројна истраживања показала да решавање тестова
поспешује развој способности које се њима мере. У раду ће бити представљени онлајн тестови процене и
класификације предмета који би могли омогућити лако и брзо утврђивање способности и степена зрелости
детета, уз минимизовање културалних и социјалних разлика. То би представљло подлогу за креирање
индивидуализованих васпитно- образовних напора и интервенција при савладавању и усвајању правила
понашања у саобраћају, што може резултирати повећањем безбедности деце овог узраста, као независних
учесника у различитим саобраћајним ситуацијама.
Кључне речи: деца млађег предшколског узрста, невербални психолошки тестови, безбедност деце у
саобраћају.
Abstract: Younger preschool children, although rarely independent participants in traffic, are vulnerable
population, from the standpoint of traffic safety. Along with the technological growth an increasing number of
children very early start using computers, mostly for the purposes of playing computer games. Apart from its negative
consequences, this brings some improvements of perceptual-motor skills and fine oculo-motor coordination which
could be applied in preschool children education, as numerous studies have shown that solving some abilities’ tests
could contribute to improve skills that they measure. In the study online object judgement and classification tests
were presented, which allow easy and fast determination of child’ ability and maturity level. It provides the basis for
the creation of individualized educational efforts and interventions to help them cope and adopt the right behavior
in traffic, which can result in increased safety of children, as independent participants in different traffic situations.
Keywords: preschool children, non-verbal psychological tests, children traffic safety.

1. УВОД
На путевима Републике Србије деца представљају 10% свих настрадалих учесника у саобраћајним
незгодама. Сваке године на нашим путевима настрада 1.700 најмлађих учесника у саобраћају. Све до
2009. године, годишње је живот губило више од 30 малишана у саобраћају. Страдање деце у саобраћајним
незгодама представља озбиљан здравствени проблем (Кукић и Петровић, 2010:161). Други најчешћи узрок
страдања деце узраста изнад 5 година јесу судари пешака и возила – док деца шетају, играју се или прелазе
улицу. Према вредностима јавног и саобраћајног ризика могу се, између осталих, издвојити поједине
1 Проф. Др Чичевић Светлана, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, Војводе Степе 305, Београд, Србија, s.cicevic@
sf.bg.ac.rs
2 Трифуновић Александар, студент, Саобраћајни факултет у Београду, Војводе Степе 305, Београд, Србија, trifunovic90@live.com
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општине где је ризик страдања деце значајно већи у односу на друге (Липовац at al, 2007:77). Укупан
годишњи број настрадале деце (до14 година) на 100.000 деце у периоду 2001-2005, у Крагујевцу и Рачи је
висок, према горе наведеном критеријуму (89,8 и 80,7, респективно) што је између осталог, био разлог да се
истраживање реализује управо на овом подручју.
Осим непобитних развојних особености сензорних, психо-моторних и когнитивних способности деце
млађег предшколског узраста, бројне студије дају убедљиве податке да различите компоненте егзекутивних
функција сазревају у различитим периодима и да постоје и велике индивидуалне разлике у времену
достизања ступњева појединих операција на овом узрасту.
Стварно фокусирање пажње на релевантне информације и игнорисање небитних информација се јавља
тек после узраста од 11 година. На узрасту од 36–72 месеци у сфери опажајно-практичног мишљења, дете је
способно да разврстава објекте по облику, боји или функцији, јављају се почеци логичког класификовања
предмета комбиновањем два својства. У сфери симболичког мишљења, правилно користи и разуме речи
изнад, испод, на врху, на дну; даје употребне дефиниције; увиђа односе међу објектима и у стању је да то
искаже речима; правилно користи изразе већи, мањи, краћи, дужи, дебљи, тањи, неколико, пуно; и уочава
кључне карактеристике и разлике између неких категорија објеката и врста живих бића. Такође може да
правилно именује различите боје и почиње да развија свест о тродимензионалном простору (California
Preschool Curriculum Framework, 2011:186).
Диференцијација просторних односа, њихово издвајање и сазнавање при оријентацији у простору
почиње да се развија код предшколског детета на основу диференцијације просторних односа сопственог
тела. Дете прво издваја и почиње правилно да разликује своју десну руку. На основу разликовања десне
и леве руке оно почиње да диференцира десно и лево око или десно и лево ухо. На сличан начин дете
одређује положај предмета распоређених око себе. Обзиром да дете у узрасту између четврте и пете године
може прихватити циљ који утиче на памћење и сећање, у овом се периоду почиње да се развија намерно
памћење и репродукција, као и елементарна систематизација која се ослања на логичку анализу материјала.
Развој памћења огледа се у квантитету (обиму) и квалитету запамћених чињеница.
У узрасту између шесте и седме године повећава се вербално-логичко памћење. Деца успостављају
логичке смисаоне везе међу предметима и појавама, служе се речима при анализи запамћеног материјала,
групишу га и подводе под одређене класе. Деца могу запамтити седам од показаних 10 до 15 предмета, а
на предшколском узрасту могу запамтити речи којима се ти предмети именују. Судови које деца доносе
нису засновани на објективно утврђеним међусобним односима ствари, због неспособности за анализу и
синтезу. Предшколска деца у закључцима иду од појединачног ка појединачном, мимоилазе генерализацију.
Не занимају их узроци ни права објашњења физичких појава.
Примењено у области безбедности деце у саобраћају, показало се да само 60% деце узраста од 4 до 7
година поседује у адекватној мери знања које се брзине могу очекивати од којег возила. Деца узраста 6 - 13
година показују знаке непоуздане процене даљине, нарочито када је у питању већа удаљеност. Код млађе
деце опажање правца кретања представља проблем. Деца узраста до 5 година (као и нека старија деца) која
немају изграђен појам стварног времена, сматрају да је време директно повезано са удаљеношћу.
За децу узраста (од 0–6 година) која данас одрастају, дигитални медији представљају део свакодневног
живота, те деца технологију прихватају као потпуно природно и незаобилазно средство. Старо
становиште да деца морају достићи ступањ конкретних операција да би била спремна да користе рачунар
је превазиђено (Clements & Nastasi, 1992:188). Истраживања, показују да је то веома касно, тако да је са
симулацијом апстрактног учења и размишљања потребно почети већ од треће године. Децу треба да учимо
функционалном, односно употребном знању. Употреба рачунара у образовању за децу млађег узраста
наглашава значај активног коришћења технологије како при учењу цртања и писања, тако и у процесу
доношења одлука, решавања проблема и илустровању идеја. Ангажовање у току учења директно је повезано
са мотивацијом која се појачава када се класичне инструкције комбинују са употребом рачунара (Haugland,
1999:29). Бројне студије показују да код деце постоји интринзична мотивација за коришћење рачунара што
се огледа у чињеници да су много више фокусирани и проводе дуже времена уз рачунар него у осталим
активностима (Guthrie and Richardson, 1995:16; Talley at al, 1997:127; Chung & Walsh, 2006:402; Sandholtz at
al, 1997:176; Schmid at al, 2008:179). Деца која су обучавана користећи рачунаре показју боље структурално
и концептуално знање, невербалне вештине, способности за решавање проблема, језичке вештине,
дуготрајну меморију, кординацију покрета и боље интелектуалне способности у поређењу са онима
који нису користили технологију при учењу (Clements & Samara, 2003:38; Haugland, 1992:23; Swaminathan
& Wright, 2003:139; Vernadakis et al, 2005:103). Такође се побољшавају моторне вештине, математичко
размишљање, поспешује креативност, постижу се бољи скорови на тестовима критичког размишљања као
и виши нивои ефектанце мотивације (веровање да могу утицати на, и променити своју околину) (Nastasi
& Clements, 1994:260). Највеће предности се остварују када предшколска деца користе Таблет рачунаре у
паровима или када у раду учествују одрасли, тада развијају кооперативност, комуникације и интеракцију
са осталим члановима колектива као и позитивне ставове према учењу.
Циљ: Предмет студије је истраживање могућности употребе, и доприноса Таблет рачунара у тестирању
и едукацији деце предшколског узраста о најосновнијим правилима безбедног понашања у саобраћају. Циљ
нам је да проценимо развојни стадијум детета путем невербалних психолошких тестова прилагођених за
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администрирање помоћу Таблета, да испитамо успешност његове примене у процени знања о безбедним
начинима понашања у саобраћају, и у едукацији. кроз интеракцију са медијумом и испитивачем, као и да
сагледамо мишљење и реаговање деце на овакав приступ.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Oдабир предшколске установе је вршен према већ наведеним критеријумима, са циљем да се обухвате
деца која похађају предшколску установу у руралној, односно урбаној средини, са постављеном почетном
хипотезом да је могуће да постоји разлика у познавању саобраћајних правила, као и у зрелости деце између
две наведене средине. Предшколска установа која је репрезентовала град, налази се у Крагујевцу, док село
Ђурђево (општина Рача), са својом предшколском установом, представља руралну средину. Статистика
говори да је на територији две предходно наведене општине веома изражено страдање деце у саобраћају.
За испитивање зрелости деце млађег предшколског узраста (старости од 4,5 до 6 година) коришћене су
две врсте рачунарских тестова, који су деци презентовани помоћу Таблета, (дијагонале 20 центиметара).
Прва врста тестова се односила на распознавање положаја задатог објекта, односно деца су имала задатак
да препознају објекат који се налази У односно ВАН кутије. Одговор се могао дати вербалним путем или
додиром задатог објекта, невербалним путем. Тест који се односи на познавање саобраћајних правила,
састоји се из два дела. Први део се односи на распознавање саобраћајних површина (коловоз, тротоар,
бициклистичка стаза) и којој су категорији учесника у саобраћају намењене за кретање, као и где и како
безбедно прећи улицу. Други део је намењен препознавању елемената саобраћајне сигнализације, семафора
и саобраћајних знакова. Требало је препознати семафор за пешаке и одговорити како се поступа у случају
када је на семафору за пешаке упаљена црвена боја, а како у случају упаљене зелене сигналне лампе. Такође,
деци су приказивани одређени саобраћајни знакови, на којима се налазе стрелице које показују леву или
десну страну, као и стрелице различитих дужина, преко којих су деца тестирана да ли разликују десну и
леву страну и распознају ли дужу од краће нацртане стрелице. Тестирање, на обе територије, је вршено у
преподневном периоду и средином радне седмице, тако да време и дан вршења експеримента не би требали
да утичу на добијени резултат. Резултати су бележени непосредно на терену, евидентирањем одговора на
рачунару, као и снимањем разговора између испитаника и испитивача.

3. РЕЗУЛТАТИ
За све примењене тестове регистрована је тачност и брзина давања одговора. Резултати ће бити
приказани посебно за сваку категорију тестова.
3.1. Невербални тест
Резултати првог теста, у коме су деца имала задатак да препознају објекат који се налази У односно
ВАН кутије, говоре да овакав тест не представља потешкоћу деци посматраног узраста да тачно, брзо и
прецизно одговоре на сва питања.
3.2. Познавање саобраћајних знакова (релација лево-десно)
Два од приказаних саобраћајних знакова имала су за циљ да нам покажу постоји ли разликовање
релације дуже-краће. На знак изричите нредбе који је кружног облика и на коме доминира црвена боја, сва
деца су дала тачне одговоре (Слика 1). Када је у питању знак обавештења са плавом основом, генерално,
проценат тачности је нешто мањи (93%), али се појављује разлика између сеоске и градске деце. Градска
деца нису грешила, док проценат грешака код сеоске деце износи (14%)(Слика 5). Код знака опасности који
приказује наилазак на опасну кривину налево, као и код знака изричите наредбе који забрањује скретање
улево, преко половине испитаника (53% у оба случаја) је нетачно одговорило на коју страну указује
стрелица на знаку, при чему више при процени греше деца из руралног подручја (57% у оба случаја), док је
проценат тачних и погрешних одговора код градске деце подједнак (Слике 2 и Слика 4). Када је у питању
саобраћајни знак који указује на обавезан смер – десно, са плавом основом, проценат нетачних одговора
достиже 60%. Сеоска деца тачније процењују смер на који указује стрелица на овом знаку, у поређењу са
градском (43%, 38%, респективно)(Слика 3). Очигледно врста и боја знака не играју никакву улогу при
перцепцији на овом узрасту, већ врста релације која се испитује. Релацију краће- дуже је очито већина деце
усвојила, али разликовање лево-десно представља проблем. Оно што је занимљиво истаћи јесте да сеоска
деца дају тачније одговоре за смер ДЕСНО, док градска мање греше у процени за смер ЛЕВО.
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3.3. Познавање саобраћајних правила
Деца показују веома добро основно знање о саобраћају, које предсавља основ за безбедно учествовање
у реалним саобраћајним ситуацијама. Непосредним разговором са децом предшколског узраста и
васпитачима може се приметити да деца знају којом страном улице се треба кретати када није изграђен
тротоар за пешаке. Чињеница да одређен број деце не зна са сигурношћу која је лева, односно десна страна,
а имају став да је безбедно кретање на путу без изграђеног тротоара, лева ивица коловоза, нам указује
да постоји несклад између теоријског и практичног знања. На основу предходне констатације требало би
испитати стање у реалној ситуацији, што би требало да представља даље правце истраживања.
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Табела 1. Времена одговора и проценат тачности за питања о саобраћајним правилима (Табела 1)

Питања

Обе средине
Тачно
Нетачно
ПВО
(s)

ПТ
(%)

ПВО
(s)

ПГ
(%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2,82
3,10
4,64
1,75
6,42
2,83
2,67
6,71
2,33

92
91
100
100
100
100
100
58
100

5,00
9
0
0
0
0
0
4,60
0

8
9
0
0
0
0
0
42
0

ПВО
(s)

3,00
3,64
4,64
1,75
6,42
2,83
2,67
5,83
2,33

Урбана средина
Тачно
Нетачно
ПВО
(s)

ПТ
(%)

ПВО
(s)

ПГ

2,50
3,25
4,75
1,62
3,50
2,37
2,25
7,40
2,00

100
100
100
100
100
100
100
62
100

0
0
0
0
0
0
0
3,33
0

0
0
0
0
0
0
0
38
0

ПВО
(s)

(%)

2,50
3,25
4,75
1,62
3,50
2,37
2,25
5,88
2,00

Рурална средина
Taчно
Нетачно
ПВО
(s)

ПТ
(%)

ПВО
(s)

ПГ
(%)

6,00
2,00
5,50
2,33
14,6
3,67
4,00
5,00
3,00

100
50
100
100
100
100
100
66,6
100

0
9,00
0
0
0
0
0
3,00
0

0
50
0
0
0
0
0
33,3
0

ПВО
(s)

6,00
5,50
5,50
2,33
14,67
3,67
4,00
4,33
3,00

Напомена:
ПВО – Просечно време одговора (у секундама)
ПТ – Проценат тачности (%)
ПГ – Проценат грешака (%)
Легенда: Питања о саобраћајним правилима
1. Ко се креће тротоаром ?
2. Ко се креће коловозом ?
3. Ко се креће бициклистичком стазом ?
4. Препознавање семафорa ?
5. Препознавање пешачког прелаза ?

6.Како се понашати када је на семафору црвено ?
7. Како се понашати када је на семафору зелено?
8. Ко правилно прелази улицу (особе које прелазе преко пешачког
или ван пешачког прелаза) ?
9. Ко правилно седи у аутомобилу (дете које користи сигурносни
појас или дете које не користи) ?

У овом делу тестирања регистровано је време које протекне од постављеног питања (о саобраћаним
правилима од стране испитивача), до одговора (од стране детета)(Табела 1). Може се приметити да
се времена прилично разликују у зависности од врсте питања, као и од средине у којој деца похађају
предшколску установу. Најкраће време одговора се добија на питање у коме је потребно препознати семафор
и значење црвеног, односно зеленог светлосног сигнала, са малом разликом између урбане и руралне
средине у корист прво наведене. Разлог добијеног резултата се може тражити у привлачности светлећих
објеката предшколцима, па се даљи правци истраживања могу усмерити ка примени ITS технологије, као
техничкој мери у безбедном „вођењу“ деце у саобраћају. Питање „Препознавање пешачког прелаза“ прави
највећу разлику у временима одговора деце из различитих средина, где деца у урбаној средини у просеку
брже одговарају на питање (око 11 секунди). Евиденто је да деца брже препознају оне објекте са којима се
свакодневно сусрећу у реалним ситуацијама.

4. ДИСКУСИЈА
Око четврте године, децу је могуће учити да њихово тело има две различите стране као и да одреде
која је лева, а која десна. Почев од узраста од 6 година могу тачно да идентификују леву и десну страну
делова сопственог тела, док на узрасту од 8 година постају свесни да објекти око њих такође имају леву и
десну страну. Резултати експеримента показују да готово сва деца тачно процељују дужину објекта, док
се тачност процењивања односа лево-десно креће око 50%. Оно што је значајно приметити јесте да се
појављују разлике између градске и сеоске деце у процењивању ових релација. Наиме, већи је проценат
деце из руралне средине који тачније процењују саобраћајне знакове који показују скретање на лево, док су
деца из градског подручја тачнија у перцепцији правца који указује на десну страну. Поуздано објашњење
ове појаве, на основу досадашњег знања није нам познато, но без обзира на то, ова чињеница је врло
битна са становишта безбедног учешћа деце у саобраћају, пошто показује да наши испитаници развојно
предњаче у процењивању ових релација у односу на податке из литературе. Резултати истраживања су
такође указали да постоји несклад између теоријског и практичног знања (безбедно кретање ивицом
коловоза). Ова чињеница показује да постоје позитивни ефекти едукације о саобраћајним правилима која
је спроведена у предшколским установама, са једне стране, и неопходности да се познавање одређених
релација, које је условљено развојном зрелошћу, на неки начин утврди. Отуда произилази закључак
и практична препорука, да само тестирање и едукација употребом дигиталних медија прилагођених
индивидуалним карактеристикама појединаца могу знатно да побољшају свест и знање предшколске
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деце путем утврђивања, увежбавања и давања повратних информација о активности руку што управо
коришћење Таблета омогућује. Мерење напредовања у савладавању ових релација путем специфичних
тестова има већи практични значај него само тренутно постигнуће.

5. ЗАКЉУЧАК
На основу резултата спроведеног истраживања произилазе следећи генерални закључци :
-- на тесту процене положаја предмета сва деца показују максимално постигнуће
-- врста и боја саобраћајног знака не играју никакву улогу у перцепцији на предшколском узрасту, већ
врста релације која се испитује
-- сеоска деца дају тачније одговоре за смер ДЕСНО, док градска мање греше у процени за смер ЛЕВО
-- деца из обе средине показују најлошије знање о правилном понашању на пешачком прелазу
-- постоји несклад између теоријског знања и препознавања понашања у реалној саобраћајној
ситуацији
Узимајући у обзир наведено, коришћење Таблета представља велики потенцијал у побољшању обуке
деце за безбедно учествовање у саобраћају захваљујући интерактивности и аутономији. Обука би требало
да буде усмерена на побољшање стратегија обраде визуоспацијалних способности, како сугеришу нека
новија истраживања (Tzuriel and Egozi, 2010:1428). Употреба Таблета захтева даља истраживања како би се
потпуније разумели потенцијали примене нових, информационо-комуникационих технологија у процесу
едукације и процењивања код деце предшколског узраста, као и њиховог прилагођавања индивидуалним
разликама деце.
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САОБРАЋАЈНА ОБУКА МЛАДИХ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
TRAFFIC TRAINING OF YOUNG PEOPLE IN LOCAL COMMUNITY
Небојша Додер 1, Небојша Челица 2
Резиме: Локалне заједнице имају кроз многа подручја свога дјелoвања одговорност за безбједност
саобраћаја. Oбука дjеце и младих заузима важну улогу обзиром на висок нивo ризика ове групе. Искуства
показују да се најбољи резултати остварују кooрдинираним спровођењем активности крoз локани план
саобраћајнe безбједности. Taмo гдје такви планови не постоје је могуће реализовaти појединачне пројектe
и активности које обухватају рад са дjецом и младима узраста до 23 године. Модел који се низ година
примјењује у скандинавским земљама је дао oдличне резултате и може послужити као узор за организацију
рада и у осталим дjеловима Европе. Мада се у Хрватској још увијек не ради по овом или сличном моделу, у
посљедњих пар година ce спроводе пројекти и активности (посебно у Истри) које обухватају рад са дjецом
и младима у локалнoj заједници. Oстварени cу добри резултати и стечена драгоцијена искуства која и
другим локалннм заједницaмa могу бити од значајне користи.
Кључне речи: Саобраћајна обука, локална заједница, млади

Abstract: Local communities have in many areas of its activity responsibility for traffic safety. Training of
children and youth has an important role given the high level of risk in this group. Experience shows that the best
results can achieved through coordinated enforcement actions - The local traffic safety plan. Where there are no
such plans can the individual projects and activities realise which involve working with children and young people
aged up to 23 years. Model that is widely used in Scandinavian countries has given excellent results and can serve as
a model for the organization of work and in other parts of Europe. Although Croatia is still not working on this or
a similar model, in the last few years will carry out projects and activities (especially in Istria) involving work with
children and young people in the local community. That achieved good results and invaluable experience and can
be of significant benefit for other local community.
Key words: Traffic training, local community, young people

1. УВОД
Статистички показатељи недвoсмислено показују да су млади узраста до 24 године једна од група са
највећим ризиком у друмском саобраћају. Према званичним подацима за Републику Хрватску [1] око 20%
погинулих и преко 30% озлијеђених су дjеца и млади до 24 године. Ово указује на неопходност појачане
обуке ове категорије становништва и то од најраније доби. Посебну пажњу треба посветити групи изнад
16 година која већ учествује или се спрема да учествује у саобраћају као возачи моторних возила. Локална
заједница има велику одговорност за рад на побољшању безбједности саобраћаја, обзиром да се око ¾
свих саобраћајних несрећа дешава унутар градских и насељених подручја [1]. Осим тога локана заједница
има директну одговорност за шест области које су од кључног значаја за ниво саобраћајне безбједности те
заједничку одговорност са другим актерима за четири области [2]. Искуства скандинавских земаља показују
да се само систематским и планским приступом заснованим на три основна принципа (територијалном,
организационом и стручном) могу постици жељени резултати у сваком од три сегмнента саобраћајне
безбједности: учеcници у саобраћају, пут/возило, прописи/котрола/санкција.
Чланак се саcтоји од 2 основне цјелине:
-- Опис скандинавског модела организације саобраћајне обуке дjеце и младих у локалној заједници
-- Кратак опис пројеката који се већ пар година спроводе у локалним заједницама у Хрватској/Истри
1 Мr.sc. Додер Небојша дипл.инг. , Норвешка државна управа за путеве, ndoder@gmail.com
2 Челица Небојша, Предсједник Удруге обитељи особа страдалих у промету, Медулин, Хрватска, nebojsa@stradaliuprometu.hr
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САОБРАЋАЈНА ОБУКА МЛАДИХ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Аутори се надају да ће чланак изазвати интерес шире стручне јавности за овакву организацију рада
са дjeцoм и младима, те да ће изнесена искуства бити од користи локалним заједницама које се одлуче дa
пoкрeну тaкве и cличнe aктивнocти.

2. СКАНДИНАВСКИ МОДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЈE РАДА НА САОБРАЋАЈНОЈ
ОБУЦИ МЛАДИХ
Искуства скандинавских земаља које су у посљедњих 30-так година оствариле веома добре резултате у
безбједности друмског саобраћаја кориштењем посебног модела [3] говоре да је рад у овој области најбоље
спроводити кроз локалне планове саобраћајне безбједности који се заснивају на регионалним плановима
и Националној стратегији [4]. Међутим, у срединама које немају израђене и усвојене локалне планове, или
тамо гдjе не постоје регионални планови, може се приступити организацији рада појединих сегмената који
се сматрају засебном цјелином, кao што је рад са младима.Скандинавски модел предвиђа да се активности
на обуци дjеце и младих обављају већ од 2. године живота, и то кроз предшколске и школске институције,
те ваншколске активности и разне врсте радионица.
2.1. Обука у предшколским установама
Обука у предшколским установамна треба дa је саставни дио свакодневних активности тих установа и
почиње од навршене 2. године живота дјеце. Састоји се од 3 основна дијела:
a. Обука дjеце
б. Обука запослених у овим институцијама
ц. Рад и сарадња са родитељима
a. Обука дjеце
-- Од 2. године: Разговор о возилима, слушање и гледање возила
-- Од 3. године: Заустављање на ивици тротоара; “Црвени” и “зелени” човјек; врстe возила;
-- Од 4. године: Гледање и слушање саобраћајa; разговор о знаковима и о црвеном и зеленом свјетлу;
учење основних појмова; разговор о учесницима у саобраћају; вожња јавним превозом
-- Од 5. године: Вјежбање заустављања при преласку улице; распознавање и тумачење звукова
у саобраћају; вјежбање преласка улице; добра и лоша прегледност; разговор о појмовима сигурно
и опасно; разговор о саобраћајним правилима
-- Од 6. године: Знакови и сигнали; испружена рука када прелазимо улицу; аутомобили који су
укључили жмигавац; кочионо свјетло нa аутомобилу; зашто бициклисти испруже једну руку када
скрећу; како саобраћај посматрати из туђе перспективе; како избјећи саобраћајну несрећу
б. Обука запослених у предшколским установама
Обука запослених резултира израдом подсјетника који је основа свих активности у вртићима у вези
саобраћајне безбједности, a у коме су између осталог нaведена и oвa питања:
-- Да ли су родитељи су обавијештени о правилима у вези паркирања, предаје и преузимања дjеце
-- Да ли је прелазни дио између простора за играње и улице/пута у складу са захтјевима безбједности
-- Да ли је дрвеће, жбуње, контејнери за смеће и слично ометају прегледност, како дjеци тако и осталима
-- Да ли се прилазни пут, паркиралиште и околина вртића редовно одржавају
-- Да ли су доставна и друга сервисна возила информисана о томе када могу обавити своју дjелатност
-- Да ли су сервисна возила обавијештена о томе гдје требају возити и паркирати
-- Да ли је ограда око вртића у добром стању, довољно висока и има ли непланираних отвора на себи
-- Да ли су улазна врата/капија увијек затворена, а дjеца нису у могућности да их отворе
-- Да ли oсобље увијек процијењује безбједност прије поласака изван вртића
-- Да ли је особље са дjецом унапријед разговарало о предстојећем изласку
-- Да ли сва дjеца и особље користе рефлексне јакне без обзира на нивo дневног свјетлa
-- Да ли сe користи приватни аутомобил, и да ли је то договорено и планирано унапријед
-- Да ли су рутине за обављање сигурног превоза прихваћене од свих одраслих
-- Да ли је усвојено да дијетe нижe од 140 цм не може бити у cjeдишту испред кога имa ваздушни јастук
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-- Да ли је усвојено да два дjетета никада не користе исто сједиште
-- Да ли је провјерено да ли возилa имаju безбједносну опрему прилагођену узрасту дjеце која се
превозе
ц. Обука и информација родитеља
Веома је важно упознати родитеље са основним рутинама у везу саобраћајне безбједности дjеце, те им
пренијети информације о :
-- Исправном паркирању аутомобила приликом предаје и преузимања дjететa
-- Исправном кориштењу безбједноснe опреме у атомобилу (појасеви, дjечије сједалице…)
-- Исправном начину понашања у саобраћају jep су родитељи својој дjеци најчешћи модел понашања
-- Исправном приступу према дjеци инвалидима или дjеци ометеној у развоју
2.2. Обука у осмогодишњим школама
1. – 4. разред
а. Теоретска и практична обука унутар школског програма/слободних активности: шта је сигурно, а
шта опасно у саобраћају; основна собраћајна правила; најважнији саобраћајни знакови и ознаке; вожња
аутобусом до школе; пјешаци и бициклисти; практичне вјежбе
б. Обука и информације за учитеље
ц. Информације за родитеље
5. – 8. разред
а.Теоретска и практична обука унутар школског програма/слободнијх активности: основни курс из
саобраћајних правила; пјешаци и бициклисти; саобраћајни знакови и остала саобраћајна сигнализација;
филмови и предавања (саобраћајне незгоде, заштитна опрема ...), израда пројектних задатака по одређеним
темама; дискусије и рјешавање конкретних ситуација у саобраћају; практичне вјежбе и такмичења (бицикл)
б. Обука и информације зa наставникe
ц. Информације за родитеље
2.3. Обука у средњим сколама
Узраст 14. – 16. година
а.Теоретска и практична обука унутар школског програма/ваншколских активности: средњи курс
из саобраћајних правила; филмови и предавања (саобраћајне незгоде, заштитнa опрема); мопед: шта је
сигурно, а шта опасно при вожњи мопеда; дискусије и рјешавање конкретних сложенијих ситуација у
саобраћају; активна и пасивна заштитна опрема; кориштење заштитне кациге; најчешћи узроци незгода
и како их избјећи; алкохол и опијати; акција: “Не дозволи се наговорити... “; вјежбе и такмичења (мопед)
б. Обука и информације за професоре
ц. Информације за родитеље
Узраст 16 – 18 година
а. Теоретска и практична обука унутар школског програма/ваншколских активности: виши курс из
саобраћајних правила/теорeтски дио возачке обуке; филмови и предавања (саобраћајне незгоде, алкохол,
заштитна опрема...); мотоцикл и аутомобил; саобраћајна безбједност: теорија и пракса; дискусије и
рјешавање конкретних сложених ситуација у саобраћају; активна и пасивна заштитна средства; најчесћи
узроци саобраћајних незгода и како их избјећи; алкохол и опијати; чињенице о брзини акција: “Не дозволи
се наговорити”; сигуран аутомобил: заблуде и истине; вјежбе и такмичења-мoтoцикл
б. Обука и информације за професоре
ц. Информације зародитеље
2.4. Узраст 18 – 23 године
Ово је посебна (високоричична) група која по закону може да посједује возачку дозволу за све врсте
моторних возила. За њу је потребно направити посебну стратегију обуке. Потребно је редовно спровођење
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медијских информационих кампања и сличних дjелатности усмјерених ка тoм узрасту. Bеома je значајно
и активније укључивање осталих учесника у раду на безбједности саобраћаја као што су полиција, хитна
помоћ, ауто-клубови и сл. тe информативне и педагошке активности у школама путем предавања, извођења
практичних вјежби, приказивања филмова и сл.

3.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НА ОБУЦИ МЛАДИХ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ХРВАТСКОЈ
У Републици Хрватској, а посебно у Истарској жупанији се спроводе пројекти кроз које се врши обука
дjеце и младих из области саобраћаја. Ови пројекти се организују према узрасту дjеце и младих и мада се не
реализују кроз обједињену и координирану цјелину (план), дали су добре резултате. Кроз њих су стечена
значајна и вриједна искуства која могу послужити као основа за побољшање и евентуалнe корекције
постојећих, те покретање нових пројеката и активности. Та искуства могу бити од велике користи оним
локаним заједницама које желе да организују и спроводе сличне активности на свом подручју, а до сада то
нису урaдиле. У наставку текста ће у најкраћем бити приказани наведени пројекти.
3.1. Пројекти предвиђени за предшколски узраст
а) Пројекaт удруге „РОДА” из Загреба „Сигурно у аутосједалици”- Једном до два пута годишње
oбучени чланови удруге „Рода“ врше практичну обуку и надзор довођења дjеце у вртић као што су:
тeхничкa исправности аутосједалица, начин постављања, старост и квалитет, везивањe деце у сједалици
и сл. Пројекат је дао добре резултате, али се не примјењује у свим вртићима због недостатка капацитета
oвe удруге. Занимљиво је да ни полиција ни трговци у Хрватској нису oбучени за надзор и контролу
исправности дjечјих аутосједалица.
б) Пројекaт „ПРОМЕТ” загребачког вртића „Пчелица“ кojи je 1994.год. добио међународно признање
у Паризу. Ходници вртића су претворени у улице које имају тротоаре, пјешачке прелазе, кружни ток,
саобраћајне знакове, пуне и испрекидане линије, семафоре. Дjеца по тим „улицама“ возе бициклe,
аутомобилићe и ромобилe. Одгајатељи у сарадњи са полицијом oбучавају старије групе, а најдаровитијe
именују зa иснтрукторе и испитиваче.“Мала АШ” има своју властиту испитну комисију и издаје власторучно
израђене „возачке дозволе”. Искуства показују да је пројекат дjеломично примјењљив у свим вртићима
али потпуно само у онима који имају адекватан простор. Тренутно се остварује само дjелимично због
недостатка средстава.
ц) Пројекaт Удруге „Лоптица” из Ријеке – Представа „Хакове прометне пустоловине” која кроз игру,
глуму и пјесму (уз кориштење сценa пута, возила и знакова) учи дjецу о саобраћајним правилима и
опасностима. Траје 25 мин. и jaкo је добро примљена код дjеце од 3 до 10 година. Представа је снимљена
па се може приказивати у сваком вртићу што се и ради у три жупаније: Приоморско-Горанској, ЛичкоСењској и Истарској.
д) Пројекaт Ауто клуба Ријека - Серија од шест кратких двоминутних цртаних филмова који се
приказују у вртићима са различитим темама из саобраћаја тe приказом опасних ситуација. Након сваког
филма се води кратка дискусија са питањима и образложењима. Пројекат је изузетно добро прихваћен од
дjеце и за сада се реализује само у Истри.
е) Пројект Удруге обитељи особа страдалих у промету - Мини покретни полигони за дjецу у вртићима
cа правим семафорима, саобраћајним знаковима и чуњевима. Дjеца организовано и уз претходну едукацију
о правилима понашања возе мале бицикле, они најмањи без педала, мало старији бицикле на три, а
нajстарији са два точка уз обавезно кориштење заштитне кациге. Изузетно добро прихваћено од дjеце и за
сада се спроводи само у Истри.
3.2. Пројекти предвиђени за основношколски узраст
а) Пројекaт МУП-а и ХАК-а „Сигурно бициклом” преузет од ЕУ – Реализује се на нивоу државе, са 5.
разредима ОШ. Састоји се од теоретског дијела тe испита из познавања саобраћајних правила и знакова.
Након тога се на игралиштима или полигонима одвија вожња спретности бициклом. Пројекат се спроводи
једном годишње, прво на локалном градском и општинском, а онда жупанијском и државном нивоу, те на
нивоу ЕУ. На жалост учествује веома мали број ученика - oд 5 дo 10 %.
б) Пројекaт Ауто Клуба Ријека и Удруге даровитих информатичара „Urban Jungel” - Виртуелна вожња
аутомобилом улицама Ријеке, са симулацијом стварних ситуација, знакова, семафора, и осталих учесника
у саобраћају. Могућност само индивидуалног кориштења искључиво путем компјутера. Предвиђено за
узраст 14-18 г.
ц) Пројекaт „Пијане наочаре” - Пројект Удруге обитељи особа страдалих у промету који се реализује
у склопу интерактивних радионица. Кориштењем 4 типа наочара које oмогуђавају привидно стање
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алкохолне опијености (0,4 до 1.7 ‰) и друге дидактичке опреме, ученици врше разне вјежбе: ходање по
црти, додавање предмета, откључавање браве, слагање елемената и сл. Уз сваки тип наочара иде слика са
количинама алкохолних пића које доводе у то стање алкохолисaности. Taкo ученици стичу искуство и
реалан осјећај стања опијености, тe ниво редукције исправног понашања у конкретним ситуацијама. Прије
практичног дијела се приказују 4 кратка филма: ”Утицај 10 различитих опијата на возаче”, ”Симулација
фронталног судара”, ”Креш-тест при разним брзинама” и ”Налет возила на пјешака”. Након тога се приказује
докуменатрни филм о стварној несрећи под називом „Брзина која убија” попраћен оригиналном пјесмом.
На крају ученици испуњавају анонимне анкетне листиће са питањима на тему конзумације алкохола,
начина превоза до школе, личним искуствима у саобраћају и сл. Трајање 45 мин. Пројекат је jaкo добро
прихваћен од ученика. Спроводи се са узрастом 6.–8. разреда, а једном радионицом је могуће обухватити
20-30 ученика. За сада се пројекат остварује само у Истри.
Осим ових пројеката је наставним планом и програмом за основне школе предвиђен одређени број
часова обуке из саобраћаја. Не постоји посебан предмет из ове области, већ су часови распоређени унутар
предмета Природа и друштво и Техничка култура.
1. разред - кроз предмет Природа и друштво (3-6 часова годишње). 1. Тема ”Саобраћај”, Кључни појмови
: саобраћај, саобраћајница, пјешаци, возачи, возила. Циљ: разумјети потребу поштовања саобраћајних
правила; одговорно учествати у саобраћају као пјешак или возач бицикла. 2. тема :
”Понашање
пјешака у саобрацају”. Основни појмови: пјешак, пјешачки прелаз, семафор. Циљ: оспособити се за
сигурно кретање саобраћајницoм и прелажење преко ње; разумјети значај и функцију пјешачког прелаза и
семафора 3. тема ”Пут од куће до школе”. Кључни појмови: безбједност у саобраћају. Циљ: оспособити се
за безбједно и самостално кретање од куће до школе (ученик пјешак, школски аутобус, трамвај...)
2. разред - кроз предмет Природа и друштво (2-4 часа годишње). 1.тема:” Саобраћајни знаци”. Кључни
појмови: врсте саобраћајних знакова. Циљ: упознати саобраћајне знакове у близини школе; одредити
значење појединих знакова важних за пјешаке, сигурно се кретати саобраћајницом. 2. тема ”Путујемо”.
Кључни појмови: аутобус, воз, брод, авион. Циљ: разликовати аутобуску и жељезничку станицу, аеродром
и бродску луку; схватити важност саобраћајне повезаности у завичају.
3. разред - кроз предмет Природа и друштво (1-2 часа годишње). 1.тема: ”Саобраћај”, Кључни појмови:
копнени, ваздушни и водени саобраћај. Циљ: разликовати врсте саобраћајница које повезују завичај
сa другим мјестима те показати пут или пругу на мапи завичајне регије или државе, разликовати врсте
градскога прeвоза, придржавати се саобраћајних правила и безбједно се кретати саобраћајницом
4.разред - није предвиђена никаква едукација из области саобраћаја
5.разред - кроз предмет Техничка култура (1-2 часа годишње). 1.тема: ”Саобраћајни знакови и прописи”,
Кључни појмови: знакови упозорења, знакови изричитих наредби, знакови обавјештења и возила с правом
првенства, Циљ: препознати значење и понашати се у складу с саобраћајним знацима, вјежба: израдити
одабрани саобраћајни знак и поставити га на припремљени сталак
За 6.,7. и 8.разред није предвиђена никаква едукација из саобраћаја
У појединим основним школама (на жалост врло ријетки примјери) постоје школске саобраћајне
јединице. Кроз њих се као изваннаставна активност врши додатна едукација за узраст 5.-8. разреда.
Представници полиције почетком сваке нове школске године долазе у посјету првим разредима ОШ у
трајању од једног, а ријетко и два школска часа. Повремено организују и рад са старијим разредима.
3.2. Пројекти предвиђени за средњошколски узраст
а) Пројекaт „Пијане наочаре“ који спроводи Удруга обитељи особа страдалих у промету. Једнак као за
ученике основне школе али намјењен ученицима 1. и 2. разреда средњих школа. Изузетно добро прихваћен
од ученика и за сада се остварује само у Истри.
б) Пројект Аутоклуба Ријека „Секунда која мијења живот“- интерактивне радионице. Пројекат је
преузела, допунила и прилагодила Удруга обитељи особа страдалих у промету која радионице организује
и спроводи само у Истри уз подршку Министарства правосуђа-Одjела за затворски сустав. Радионице су
јакo добро прихваћене од ученика 3. и 4. разреда средњих школа. Oдржава се циклус од 4 радионице по 2
школска часа које се реализују једном седмично. Приказује ce филм о жртвама и починитељима саобраћајних
несрећа, износе статистички подаци о узроцима несрећа, читају резултати обдукцијe погинулих, а након
тога ce води разговор о филму. Послије гледања видеоспотова о опасностима у саобраћају, ученици се
дијеле у групе од 4-6. Групе раде на неколико задатака од који су најважнији:
-- израда плаката са порукама упозорења намјењеним cвим учесницима у саобраћају. Плакати се
појединачно показују, а представник сваке групе објашњава циљ поруке на плакату.
-- на основу чланка из новина о конкретној саобраћајној несрећи групе анализирajу узрокe настанка
несреће, утврђују кривца и предлажу мјере које треба предузети да се такве несреће не догађају.
Резултате анализе износи представник групе. Након тога чланови групе преузимају улоге тужиoца,
адвоката, полиције, окривљеног, одбране и судије. Претходно им се дају исписане улоге за сваког
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учесника у процесу. Одвија се симулација судског процеса, износе докази, оптужба, одбрана и доноси
пресуда. Водитељ радионице води и координира процес, даје упутства и наводи примјере из праксе. Уз
то се организују сусрети ученика са људима који се свакодневно сусрећу са саобраћајним несрећама:
члaловимa ХМП, ЈВП и полицијом. Oни ученике упознају са својим улогама и активностима
након несреће. Приказују се спотови и презентације. На једну од радионица долазе затвореници,
возачи који су осуђени за изазивање саобраћајнe несреће са смртном посљедицом. Њихови искази
о понашању прије и за вријеме несреће, те опис догађања након несреће (суђење, затвор, губитак
пријатеља,посла и сл...) остављају веома јак утисак на ученике. Након тога се ученици сусрећу и са
члановима породица особа страдалих у саобраћају, те се упознају са њиховим трагедијама. На крају
ce води разговор о стеченим утиcцима који се исказују у писаном облику.По завршетку циклуса се
ученицима дијеле дипломе као потврда за похађање ових радионица.
д) Пројекат „Пијна вожња“ Удруге обитељи особа страдалих у промету. Ученици средњих школа који
имају возачку дозволу за аутомобил, врше пробну вожњу са „пијаним наочарима“ и тo на полигону или
школском игралишту опремљеним за ту сврху. Користе ce возила АШ са дуплим командама уз обвезно
присуство инструктора у возилу. Ученици у симулираној ситуацији стичу искуства о радукцији спосбности
управљања аутомобилом при одређеним стањима алкохолисaнocти штo ће многима бити веома важан
елеманат при доношењу одлуке о вожњи под утицајем алкохола у стварној ситуацији. Овај пројекат је јако
добро прихваћен и ученици радо у њему учествују. На жалост ce за сада се реализује само у Истри.
е) Додатна едукација у ауто-школама
-- Теоретски дио: Упознавање са утицајем умора, стреса, лијекова, слушања прегласне музике, пушења
у возилу и употребе мобитела при вожњи; Статистика узрока настанка несрећа по врстама несрећа;
Посљедице саобраћајних несрећа: смрт, инвалидитет, психолошки, морални, материјални губитак;
Важећа законска регулатива
-- Практични дио: Тренинг на симулатиру фронталног судара и превртања возила; Сусрет са
породицамa особа страдалих у саобраћају; Сусрет са особама с инвалидитетом насталим у
саобраћају; Посјета болницама и рехабилитационим институцијама; Сусрет са возачима који су
изазвали саобраћајну несрећу са смртним посљедицама и који су осуђени на затворске казне. Овај
дио се 2 пута експериментално провео у казнионицама Липовица и Валтура и то у сарадњи Одjела
за затворски сустав и Удруге обитељи особа страдалих у промету.
Пројекти под а) и б) се спроводe на приједлог Удруге обитељи особа страдалих у промету. Bожњу на
полигону уз кориштење „пијаних наочара„ je преузела Удруга хрватских аутошкола, тe је 2012.г. (уз подршку
МУП-а и ХАШ-a) спроведенa у 107 АШ, гдjе ју је прошло 6.140 будућих младих возача.

4. ЗАКЉУЧАК
Рад са дjецом и младима на нивоу локалне заједнице је веома важан елеменат у борби за повећање
безбједности саобраћаја. Треба га почети од најмлађих узраста и спроводити плански, координисано
и континуирано током цјелог периода дjетињства и младалаштва, како кроз систем предшколских и
школских институција, тако и путем ваннаставниих активности као што су интерактивне радионице. Ово
недвосмислено порвтрђују резултати остварени у скандинавским земљама у којима се већ преко 30 година
примјењује модел обуке дjеце и младих у локалној заједници заснован на овим принципима.
Локане заједнице које немају усвојен coпствени план безбједности саобраћаја требају да покрену
појединачне активности на обуци дjеце и младих не чекајући на усвајање цјелокупног плана. Примјери
пројеката који се у посљењих неколико година спроводе у Хрватској, (највећим дjелом у Истри) показују да
је то могуће и реално оствариво. Мада су многи oд њих ограничени на одређенно подручје или је из неких
разлога дошло до смањења интензитета активности, стечена искуства су драгоцијена и могу бити врло
корисна оним срединама у Хрватској и региону које се одлуче на сличан корак.
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CHILD PASSENGER SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES
Ana Duff1
Abstract: Child passenger injuries are among the leading child health issues in Serbia. The most effective
measure of injury prevention to child passengers is appropriate use of child restraints and seat belts. Yet survey
data suggests that, in Serbia, more than 80% of children are completely unrestrained, while among those who
are restrained, almost 90% are not restrained correctly. Comparisons with other regions, Canada and Croatia in
particular, show that, with sustained and systemic effort on national, regional and local levels, significant progress
can be made in increasing the rate of correct child restraint use and subsequently in decreasing child passenger
injuries. A survey of current activity in this area in Serbia shows there is significant potential in achieving similar
results, using existing resources and initiatives through a coordinated and common effort based on education of
professionals and the public, together with enforcement and strengthening of legislation.
Key words: child, passenger, safety, restraint systems

1. INTRODUCTION
Child passenger safety is a leading area of concern, both within the subject of road traffic safety and with regards
to child health and safety. Injuries are the leading cause of death to children in Serbia between ages 1 and 14, with
road collisions being the leading cause and children being killed and injured most often as passengers.
According to the Serbian Traffic Safety Agency, including information on road injuries to children for 20112012 released to the author upon request, in the past ten years, 6.943 children were injured as passengers in road
collisions, 129 of them fatally (Table 1). During 2012 alone, 9 children died and 55 received serious injuries among
the total of 713 injured child passengers.
The statistics also show us that, beginning with 2009, when a limited child restraint requirement was introduced
into the law, there has been a general falling trend of fatalities and injuries among child passengers.
Child restraints reduce the risk of serious injury by up to 92% (Peden et all, 2004) and the risk of fatal injury by
up to 70% (Peden et all, 2008). Yet the rate of use of child restraints in Serbia is extremely low; in fact, use of any
type of passenger restraint when transporting children is very low. In addition, those children who are restrained
are extremely rarely restrained correctly.
Table 1. Child injuries in road traffic collisions in Serbia 2001-2012 (Serbian Traffic Safety Agency, 2012)
Road user class
injures/fatalities

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Drivers

311
10

271
3

314
4

287
5

292
2

344
4

346
10

375
2

347
1

273
5

273
2

233
0

867

798

852

798

749

801

782

781

670

675

590

556

21

16

20

26

17

18

10

18

6

10

8

6

Passengers

543
19

464
16

481
8

564
18

597
17

620
18

812
11

851
16

806
12

709
10

790
10

713
9

Others

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

1721

1534

1647

1649

1638

1767

1940

2007

1823

1657

1655

1502

50

35

32

49

36

40

31

36

19

25

20

15

Pedestrians

TOTAL

1 Duff, Ana, Ph.D. Mathematics, Association Roditelj, Dragana Rakića 33d/10, Beograd, Serbia, aduff@bgdserv.com
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2. CHILD AND VEHICLE RESTRAINTS – THEIR ROLE AND FACTORS IN STRATEGIES TO
INCREASE THEIR USE
Child and vehicle restraints provide significant protection in a collision, but only when used correctly. In
addition to the necessity of the restraint being certified to legal safety requirements, three key conditions must be
fulfilled:
-- child has to be in a restraint that is appropriate to his or her physical stage of development;
-- child restraint must be correctly secured to the vehicle; and
-- child must be correctly harnessed into the restraint.
The rate of children in restraints appropriate to their stage of development can be viewed as the first indicator of
the community’s success in efforts towards increasing the rate of children correctly restrained in vehicles.
If reducing injuries to child passengers is a goal of a particular community, in addition to efforts towards general
reduction in road traffic collisions, the most effective strategy is to ensure that children in the community are
properly restrained in a child restraint or by a seat belt when travelling in vehicles, at all times.
There are three key factors to this strategy: raising public awareness on importance of passenger restraint use,
encouraging and enforcing use of passenger restraints, and education and support in the correct use of restraints.
Because there is a continual turnover in driver and passenger populations, action on all of these factors has to
be continually present. However, with time and consistency of effort, the societal norms, and so the norms in these
target groups, change. This allows then for shifts in size and type of effort on each of the factors, and consequent
adaptation of strategies, methods and resources used. This can be seen, for example, through comparisons between
countries at different stages of public engagement in their efforts to increase correct child restraint use. We will
present data and background information on the examples of Canada and Croatia, followed by data and discussion
on the current situation in Serbia.

3. COMPARATIVE EXAMPLES – CANADA AND CROATIA
3.1. Canada
Canada is a country that has for decades been engaged in child passenger safety promotion. It is an effort that
is carried through a combination of law enforcement and public education, with a national, regional and local
plans, strategies, programs and projects delivered through individual and collaborative efforts of health, police,
emergency services, education, local and national government, civil society and other organizations.
The result of these efforts is that use of some type of restraint is very high (91.4%) and the rate of appropriate
child restraint use is also high (up to 90% for children up to one year of age, 69% overall). This can be seen from the
table below, which presents the results of a nation-wide observational survey in 2010 (Snowdown et all, 2010). It
should be noted, however, that the rate of correct use of child safety seats in Canada as recorded in the 2010 survey
has not achieved the Canadian Road Safety 2010 target of 95%.
Table 2. Restraint status of children up to 14 yearsof age (Snowdown et all, 2010)
Age
<1
1-3
4-8
8 - 14
Total

Not
restrained

Can't see

9
1.60%
60
2.90%
205
5.10%
128
4.40%

3
0.50%
40
1.90%
293
7.20%
92
3.20%

Rearfacing
520
89.81%
88
4.24%
0
0.00%
0
0.00%

Forwardfacing
convertible
46
7.90%
1693
81.50%
322
8.00%
2
0.10%

Booster
seat
0
0.00%
91
4.40%
1289
31.80%
25
0.90%

Seat belt
1
0.20%
105
5.10%
1939
47.90%
2664
91.50%

Total

Appropriately
restrained

579
100.00%
2077
100.00%
4048
100.00%
2911
100.00%

520
90%
1781
86%
1611
40%
2689
92%

402

428

608

2063

1405

4709

9615

6601

4.18%

4.45%

6.32%

21.46%

14.61%

48.98%

100%

69%

Child restraint use is mandated by all provinces and territories of Canada. However, booster seat laws, in other
words the child restraint legislation for children 4 years or older, began only to be brought in by different provinces
(not all) since 2005. Effect of these may possibly be seen in the fall of child fatalities since 2005 (Chart 1).
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Chart 1. Canada – child passenger fatalities 2003 – 2010 (Transport Canada, 2003-2010)

3.2. Croatia
Croatia has a fairly recent history with regards to efforts to decrease the child passenger injuries. As in the rest
of the surrounding region, the subject of child passenger safety only recently came to the forefront of discussion in
terms of child health and safety, and road traffic safety. This is probably in great part a result of a reversal in trend of
leading road user class in child injuries, from pedestrian to child passenger injuries (Chart 2).
Efforts to curb the increasing trend in child passenger fatalities and injuries began in 2004 with awareness and
education campaign by Croatian NGO Parents in Action – RODA, consequent media interest in the subject and the
introduction of child restraint use requirement up to age five into law. These were followed in 2005 by free child seat
checks program by RODA and select local community police forces preventive child passenger road stops.
In 2008, the public pressure mounted to improve legislation and legal requirement for child restraint use was
increased to age 12. At the same time, select local health units began to engage by increasing knowledge and
awareness among staff. This all lead to high public awareness in 2009 on the importance of child restraints, up to
76% for children under 2 years of age (Croatian Ministry of Internal Affairs , 2009). However, as the results of a
monitoring survey by RODA suggest (Duff, 2009), the actual rate of child restraint use was lagging behind rate of
awareness (Figure 1).
Figure 1. Example of behaviour change to comform to societal expectations lagging behind awarenessof the same
Croatian Ministry of Internal Affairs telephone survey in
2009 asking drivers to declare how they restrain child
passengers:
• Sample size: 1693 children
• children up to age of 2: 76% in child restraints
• children between ages of 2 and 4: 65% in child restraints
• children between ages of 5 and 11: 23% in child restraints,
47% in seat belt in the back seat

RODA child passenger monitoring survey
(Zagreb, Osijek) in 2009:
• Sample size: 906 children in 656 vehicles
• 27% of children in appropriate type of child
restraint
• 11% of children restrained but not in an
appropriate child restraint
• 62% of children completely unrestrained

At the same time, according to the data from RODA shared with the author upon request, results from RODA’s
child seat checks suggest that the number of correctly used child restraints is beginning to increase.
Table 3. Rate of correct use of child restraints – results from RODA’s child seat checks in Croatia

CHILD SEAT CHECKS
Number of seats
Appropriate type of seats
Correct installment
Correct harnessing
Within recommended use period
Overall correctly used seats

2008
108
92%
17%
17%
94%

2009
239
92%
24%
21%
82%

2010
187
95%
26%
20%
87%

2011
158
97%
23%
30%
91%

2012
161
93%
34%
38%
90%

8%

13%

13%

16%

19%

Following the introduction of booster seat law in 2008, continued awareness and education campaigns and
increased engagement by police and health sectors, we see in Croatia a significantly decreasing trend in child
passenger fatalities during 2009-2012. As police units at local levels stepped-up enforcement, issuing traffic tickets
instead of warnings, health professionals began to seek out education and training opportunities in child passenger
safety, and engage in educating parents, we also see record lows in child passenger fatalities (Chart 2).
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Chart 2. Child passenger and pedestrian fatalities in road traffic collisions in Croatia 1996-2012
(Croatian Ministry of Internal Affairs, 2005-2012)

4. CHILD RESTRAINT USE IN SERBIA
We can see from Table 1 that the number of child passenger fatalities in Serbia dropped since the introduction of
child seat use requirement for children up to age of three in 2009. It is certain that the number of child restraints that
can be found in vehicles on Serbia’s roads has increased and this shows that the awareness has increased, whether
to respond to changes in law or to education and awareness campaigns that to some extent have been taking place.
However, though not surprisingly, the awareness has not directly translated to change in behaviour, as survey
results will show below. This is likely due to lack of law enforcement as well as inconsistency of message of the
current regulations and information available to the public.
Data is unavailable on actual rates of enforcement with regards to child restraints but interviews with police
officers in local communities as well as with drivers indicate that child restraint enforcement is almost non-existent.
In addition, interviews with parents and other members of community, including the professionals in health and
police, show that the vast majority of the public and professionals does not understand the importance and value of
child restraints and vehicle restraints in general.
4.1. Rate of use of appropriate child restraints – survey
There is some level of awareness and behaviour change taking place but the vast majority of children are still
travelling completely unrestrained, as can be ascertained from the results in a recent survey designed and ran by
a Serbian NGO, Association Roditelj, in January 2013. The aim of this survey was to count the actual numbers of
children observed who were restrained and rates of age-appropriate restraint use.
The data was collected at five different locations in the city of Belgrade over the course of two days. The data
collectors were trained child restraint systems technicians, who monitored passing traffic and recorded information
on passengers in vehicles transporting children whose restraint status could be observed. Collected data included
information on restraint status of front seat occupants and all children occupants of vehicles observed (Form 1).
Except at the first location, where total of 49 children in 41 vehicles were observed, the data recorded at other
locations also included approximate ages of children observed (117 children in 92 vehicles). Children sitting in a
restraint but not restrained by harness or seat belt (typically forward-facing seats) or sitting in a restraint that was
not secured to the vehicle (typically rear-facing seats) were recorded as unrestrained.
Children were categorized as being in an appropriate restraint when restrained as follows:
-- < 1 year of age: in rear-facing seat
-- 1 – 4 years of age: in rear- or forward-facing seat
-- 5 – 10 years of age: in forward facing seat or booster seat
-- 11 – 14 years of age: in booster seat or seat belt.
Form 1. Rate of use of appropriate child restraints survey form

vozač vezan?
DA

NE

A
V
S
1 2 3

suvozač vezan?
DA

NE

broj dece u kolima: 1 2 3 4 5

B
V
S
1 2 3

C
V
S
1 2 3

D
V
S
1 2 3

više: _____
E
V
S
1 2 3

R F B S N

R F B S N

R F B S N

R F B S N

R F B S N

Dob deteta

Dob deteta

Dob deteta

Dob deteta

Dob deteta

DA

DA

DA

DA

DA

način vezanja prikladan uzrastu deteta

NE

NE
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When looking at the whole data sample, without specific estimates on ages of children, that is, 133 vehicles with
166 children in total, we get very worrying results. Namely, 137 (83%) of children were completely unrestrained,
nine (5%) were in an inappropriate type of restraint, while only 20 (12%) are in a restraint appropriate to their stage
of development.
The results also showed likelihood of the driver being restrained if the child in the vehicle is restrained. With
children who were restrained in an appropriate restraint type, 85% of drivers were wearing a seat belt. This is lower
in the case of children restrained in an inappropriate restraint, where 78% of drivers were restrained by a seat belt.
However, in the case of children who were not restrained at all, only 42% of drivers were restrained.
Data subset that includes the observed child age estimates, i.e., the data collected at four out of five locations
where estimated child ages were recorded, gives us an opportunity to break down the rate of use of appropriate
restraint by age groups.
In all of the age categories of the survey, the rate of no type of restraint was extremely high, ranging between 75%
(0-1 years of age) to 100% (11-14 years of age), as can be seen in Table 4.
Table 4. Rate of child restraint and seat belt use – observational survey by Roditelj in Belgrade, January 2013

Age

Total

<1

Not appropriate
type of restraint
n
%

Unrestrained

Appropriate type of
restraint
n
%

n

%

4

3

75%

1

25%

0

0%

1-4

62

49

79%

3

4,8%

10

16,1%

5 - 10

48

39

81,3%

5

10,4%

4

8,3%

11 - 14

8

8

100%

0

0%

0

0%

ALL

122

99

81%

9

7%

14

11%

4.2. Rate of correct use of child restraints – child seat checks
Serbian Association Roditelj in 2011 started a program of child seat checks and has, since then, run four in
the city of Belgrade and one in the town of Užice. The overall data shows that among those who are using child
restraints the rate of correct use is at about 10%, meaning 90% of child restraints are used incorrectly. Those that are
most often used correctly are booster seats, which are typically very simple to use, unlike the other types of child
restraints. The detailed data collected from these events is only available for two of the events and is presented in
the Table 5, reflecting that the greatest problem lies with installment of child restraints and incorrect harnessing of
the child into a restraint.
Table 5. Rate of correct use of child restraints – results from Roditelj’s child seat checks in Serbia

Year

Number of
seats

Seat ageappropriate

Seat correctly installed

2012

27

21
78%

6
23%

Child correctly harnessed
4
17%

Within recommended
use period
19
79%

Correctly
used overall
3
11%

5. NATIONAL AND LOCAL COMMUNITIES’ RESPONSIBILITIES AND OPPORTUNITIES
Currently in Serbia there are pockets of community engagement in the area of child passenger safety. They
include, on national level, educational efforts of the driver training center Navak, education campaigns and projects
of the Serbian Traffic Safety Agency, Faculty of Transport at the University of Belgrade, and others. Most recently,
Association Roditelj, a Serbian NGO, also began an education and advocacy campaign on child passenger safety.
Local communities are partnering with some of these organizations or developing their own efforts to respond
to the needs of their local populace. Examples are the towns of Užice and Lazarevac, where local community
members, together with health, police and other stakeholders, organized presentations for parents and professionals,
child seat checks and road traffic stops with focus on child passengers. In some other communities, presentations
are done to children at daycares and schools.
A collaborative effort between the volunteers of Association Roditelj and professionals in Traffic Safety Agency,
Public Health Institutes for Serbia and the city of Belgrade, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Transport, and
the City of Belgrade Center for Education and Child Safety resulted in training of fifteen child restraint systems
technicians, based on the training program developed by Croatian Association RODA. This began the process of
institutional capacity building in this subject and the creation of a trained group of people who can provide assistance
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to parents and other drivers in ensuring correct child restraint use through child seat checks and act as a professional
resource within their own organizations. This also initiated action on behalf of Roditelj and Serbian Public Health
Institute to incorporate child passenger safety education into the system of continuing professional education of health
workers in Serbia. Expressions of interest and consequent plans for this type of training, which would allow local
community capacity building, are being made for other communities, such as Užice and Novi Sad.
Nevertheless, all of these efforts are still focused on limited pockets of population or target groups and are largely
uncoordinated, resulting in limited effect. There is no coordinated, common messaging, information materials
available to parents and other drivers are limited, and exposure to information scarce and inconsistent. A large
problem is that the persons of public authority, such as police officers and health workers, lack not only general, but
even basic knowledge relating to child passenger safety, and consequently the initiative to exercise their authority in
educating parents and engaging them in behaviour change when it comes to transporting children in their vehicles.
Furthermore, the current Serbian legislation on child passenger safety is severely lacking. It does not reflect the
science and research on the subject and is not in line with the European and world recommendations and directives
with regards to child restraint legislations. In addition, failure to enforce, or even simply use the threat of enforcement
in preventive traffic stops by the traffic police, sends the message to the public that child passenger safety is not
an issue. Yet experiences from other nations, such as those shown above, tell us that adequate legislation, which
requires child restraint use up to the age of 12, or 150 cm in height, accompanied by education and enforcement,
contributes dramatically to a reduction in child injuries and fatalities.

6. CONCLUSION
The child passenger safety indicators in Serbia present a dismal situation. Yet there is also great potential for
advancing child passenger safety on Serbian roads.
The number of organizations already somewhat active or interested in being active in this area spans all levels
of community: local, regional and national. What is needed is a strategy to coordinate these efforts to maximize
each of the stakeholders’ potentials, resources and contributions within their own frameworks of responsibility and
action. An example of such strategy could be a formation of a national coalition for child passenger safety whose
role would be to set national targets and develop strategies of national action and local level support.
In addition, enforcement of current legislation on child passenger safety, as well as a revision of the current law,
which would align it with the European directives and progressive legislations of the region, form necessary steps
if meaningful progress in reduction of child passenger injuries is to be achieved.
In fact, if the rate of child restraint use is significantly increased, not only should that positively influence
prevention of child injuries and death but, if the survey data from Belgrade roads is any indication, it could also
have a positive influence on adult passenger injuries and deaths through positive influence on seat belt use.
Finally, child passenger safety action is often the best catalyst for general traffic safety action on community
level, providing a common goal where all members of the community have a vested interest – protection of those
most vulnerable in their communities, their families and among friends – the children. An action for the safety of
children in road traffic consequently provides platforms for meaningful discussions and action development on the
other aspects of traffic safety – speed, intersections, pedestrian safety, driving under influence, distractions and so
on. The potential is there. It should be harnessed. Just like a child in a child restraint.
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АНАЛИЗА СТАЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА
У СРБИЈИ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ANALYSIS OF THE SITUATION AND POTENTIAL OF TRAFFIC SCHOOLS
IN SERBIA REGARDING ACTIONS IN THE LOCAL COMMUNITY
IN THE AREA OF TRAFFIC SAFETY
Биљана Кордић1, Дејан Милановић2, Радмило Ђоковић3
Резиме: Безбедност саобраћаја у локалној заједници није само проблем локалне самоуправе већ свих
друштвених чинилаца и сваког грађанина појединачно. Ресурси које у тој области поседују средње стручне
школе, које имају образовне профиле у подручју рада друмски саобраћај су потпуно неискоришћени и
запостављени. Таквих школа на територији републике Србије има преко четрдесет и оне обрзују на хиљаде
ученика, па би искоришћење њихових стручних, педагошких и организационих потенцијала био огроман
допринос и локалним заједницама, али и целој држави. Циљ овог рада је анализа стања и могућности
таквих школа, у смислу ангажовања запослених саобраћајних инжењера, опреме коју школе поседују и
ученика, зарад постизања опште добробити друштвене заједнице, односно повећања нивоа безбедности у
средини у којој се живе и раде.
Кључне речи: саобраћајне школе, безбедност саобраћаја, локална заједница
Abstract: Road safety in the local community is not only a problem of local government, but all the social factors
and individual citizens. Resources we have in this area vocational schools, which have the educational profile in the
field of road transport are completely unused and neglected. Such schools in the territory of the Republic of Serbia
has over forty-one obrzuju thousands of students, and the use of their professional, pedagogical and organizational
resources was a major contribution to the local communities, but also the whole country. The aim of this paper
is to analyze the situation and the possibility of such schools, in terms of traffic engineers to engage employees,
equipment owned by the school and the students, in order to achieve the general welfare of the community, and
increase the level of safety of the environment in which they live and work.
Keywords: traffic school, traffic safety, community

1. УВОД
Заједница саобраћајних школа Србије је од свог првог неформалног окупљања директора неколико
школа почетком осамдесетих година прошлог века, па до данашњих дана претрпела многе трансформације
и играла најразличитије улоге у стручној и педагошкој јавности државе. Почетком овог века имала је, са
нешто око двадесет школа, изузетно важан статус у започетим реформама образовања и радила и доносила
кључне одлуке по питању иновација програма и формирању нових образовних профила, да би тај утицај
временом слабио, што због политичких околности, што због повећања броја школа чланица. Тако се
мрежа школа данас састоји од 45 техничких школа које имају од једног до десет образовних профила у
подручју рада саобраћај, односно од неколико десетина до више од хиљаду ученика који се школују у
овом подручју. На жалост саобраћајне школе, с обзиром да имају велики број саобраћајних и инжењера
блиских саобраћајној струци, у срединама у којима егзистирају се најчешће понашају као затворени
1 Биљана Кордић, дипл.инж.саоб, наставник саобраћајне групе предмета
2 Дејан Милановић, дипл.инж.саоб., наставник саобраћајне групе предмета
3 Радмило Ђоковић, дипл.инж.саоб., директор.
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педагошки системи, без непосредног деловања у саобраћајној, односно инжењерској струци, али и животу
и разрешавању саобраћајних проблема своје локалне заједнице. Ово су закључци више расправа вођених
на Скупштинама Заједнице саобраћајних школа, које се иначе одржавају неколико пута годишње.

2.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
На основу података који су доступни у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Заједници
саобраћајних школа Србије направљена је анализа просторног распореда, односно мреже школа које имају
образовне профиле у подручју рада друмски саобраћај. Само истаживање је вршено путем упитника који
је електронским путем прослеђен свим школама у Србији које се налазе на списку Министарства просвете
и које образују ученике у подручју рада друмски саобраћај, с обзиром на то да је предмет анализе стање и
активности у безбедности друмског саобраћаја, а изостављене су школе у подручју рада водни, железнички
и ваздушни саобраћај. Обухваћено је 45 школа. Упитник се састојао од 7 питања. На упитник је непосредно
одговорило 40 школа, а за остале су подаци добијени на други начин (путем интернета, статистичких
података Србије, статистичких података Министарства просвете, науке и технолошког развоја итд.).

3. РЕЗУЛТАТИ
Анализирајући просторни распоред, односно мрежу саобраћајних школа у Србији може се уочити да су
школе прилично равномерно распоређене на територији целе државе, са нешто повећаном концентрацијом
у Београду и околини.
На нивоу целе Србије укупно има 11.407 одељења у средњим школама, при чему је у подручју рада
саобраћај укупно уписано 525 одељења што је 4,6% од укупног броја одељења. Број уписаних ученика у
овом подручју рада је 13.836 ученика што је 4,86% у односу на укупан број уписаних ученика у средњим
школама (284.789 ученика).
У овим школама је укупно запослено (са пуним или непуним радним временом) 346 дипломираних
инжењера саобраћаја, инжењера саобраћаја и инжењера струковних студија. Такође, оне имају запослено
на пословима наставника практичне наставе обуке вожње 158 инструктора вожње. У целој Србији је
запослено 30.479 наставника у средњим школама тако да 504 наставника (дипломираних инжењера
саобраћаја, инжењера саобраћаја, инжењера струковних студија и инструктора вожње) из саобраћајних
школа чини 1,65% наставног особља средњих школа Србије.
Наредно анкетно питање се односило на учешће представника школе у структурама локалне
самоуправе у сегменту превенције у безбедности саобраћаја. Тако се активности школе у локалној
заједнице једним делом могу сагледати и чланством и деловањем представника школе у Савету (Комисији
и сл.) за безбедност саобраћаја у својој општини или граду. Само дванаест школа (25,5%) има свог члана
у Савету (Комисији и сл.) за безбедност саобраћаја у једници локалне самоуправе-општини. Више од пола
школа нема представника, а 11 школа немају никакав одговор, што значи да 74,5% школа не остварују ни
формални утицај у својој средини.
Нешто је боља ситуација по питању учешћа школе, односно њених представника у последње три године
у некој акцији или кампањи у безбедности саобраћаја. 15 школа (око 32%) је имало неке активности
у безбедности саобраћаја, што може бити показатељ да су изнашле неке форме мимо заваничних
општинских или градских активности да допринесу побољшању стања безбедности саобраћаја у својој
средини. Ипак, остале 32 (68%) школе нису ништа допринеле, нити покушале да остваре неке активности с
истим циљем. Неке од акција у којима су поједине школе учестовале су следеће: Такмичењу основаца „Шта
знаш о саобраћају“ и „Дечје олимпијске игре Netvork media grupe; Акција „кацига-мотор“, у организацији
клуба екстремних спортова „Морава“, кампања за безбедност бициклиста, мотоциклиста, скутера и
осталих двоточкаша, у сарадњи са основним и средњим школама организован је излет бициклама и
осталим двоточкашима до локалног излетишта, учешће у сарадњи са МУП-ом Републике Србије и
Српско-Словеначким Мото клубом „KETNA“ и обележавање дана сећања на жртве саобраћајних незгода и
едукација деце предшколског и школског узраста.
Што се тиче учешћа наставника у последње три године на Саветовањима или Симпозијумима који су
посвећени безбедности саобраћаја резултати се скоро поклапају са покренутим акцијама или учешћем у
њима. Наиме, у око 32% школа наставници су ишли на неко стручно усавршавање у области саобраћаја, док у
осталим или нису или немају одговор. Међутим, школе нам нису дале податке о броју наставника који су ишли
на стручна усавршавања у области саобраћаја. Саветовања или Симпозијуми које су посетили саобраћајни
инжењери су следећи: Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Саобраћајне незгоде- Златибор 2012,
Симпозијум о превенцији саобраћајних незгода на путевима у Новом Саду, Међународни Симпозијум
о екологији и безбедности саобраћаја 2011.,2012. у Травнику, Саветовање о безбедности саобраћаја у
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граду које је организовала UN администрација- 2010. године, Саветовање о примени новог правилника о
полагању возачког испита. Као разлог за неодлазак на Саветовања и Симпозијуме већина школа је навела
мањак финансија, односно немогућност да из сопствених средстава одвоје део за ова усавршавања или да
им локална заједница компензује део средстава, високе цене котизација, зато што нису обавештени или,
можда као најважнији разлог, зато што већина ових стручних Симпозијума или Саветовања нису бодовани
за лиценцу за рад у школи, па их директори и сами наставници сматрају непотребним.

Слика.1. Мрежа школа са саобраћајним профилима
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Слика.2. Постојање представника школе у локалној заједници

Само 11% школа је имала неког саобраћајног инжењера који је објавио или излагао рад на неком
од поменутих Симпозијума или Саветовања. Процена је да је само око 4% запослених дипломираних
инжењера саобраћаја, инжењера саобраћаја, инжењера струковних студија и инструктора вожње посетило
или учествовало у раду на Саветовањима и Симпозијумима.

Слика.3. Посећивање и учествовање у раду на Саветовањима и Симпозијумима

4. ДИСКУСИЈА
Саобраћајне школе имају скоро равномерну распоређеност на територији Србије и њихова евентуална
координирана активност би практично обухватила територију целе државе. Такође, самосталне акције,
које су специфичне за одређену средину, могу бити спроведене независно и може је спроводити нека од
школа са територије где је примерена, јер се сигурно у околини налази нека од саобраћајних школа,
504 наставника саобраћајне струке у школама у Србији претстваља изузетан потенцијал који се не
експлоатише или врло мало експлоатише. Неспорно је да школе поседују стручно-квалитативне, али и
квантитативне (број наставника и ученика) ресурсе у смислу утицаја на безбедност саобраћаја у локалној
средини,
Стручни, педагошки и организациони потенцијали свакако постоје, али су занемарени, вероватно по
инерцији јер то није било раније уобичајено, али и због навике да се остане у оквиру школских активности.
Један од разлога који се често помиње и на Заједници саобраћајних школа је немотивисаност наставника,
односно свог стручног кадра материјално и формално правно,
Податак да око 5% свршених ученика средње школе у Србији поседује или би требало да поседује
стручно образовање у саобраћају је значајан, али се у друштву не може приметити због неделовања истих,
односно, углавном им се не „уграђује“ кроз наставу осећај и одговорност да могу да утичу на своје окружење
у смислу безбедности саобраћаја.

170

VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013

5. ЗАКЉУЧАК
У школама се у наредном периоду мора изнаћи начин мотивисања наставника за осмишљавање
и спровођење акција у безбедности саобраћаја у локалној заједници, јер уколико у свим школама буду
прављени „мали кораци“ општи, државни напредак и у смислу безбедности саобраћаја ће бити бржи и
квалитетнији,
Министарство просвете у оквиру реформе образовања треба да нађе начина да кроз процес образовања
ученици све време трајања школовања учествују у активностима на повећању нивоа безбедности заједно
са својим наставницима, чиме би се могла створити навика, односно потреба за социјалним ангажовањем
сваког појединца ради опште добробити,
Министарству просвете треба преложити да све симпозијуме, саветовања и сл. из области саобраћаја,
односно безбедности саобраћаја уврсти у свој каталог и тиме омогући наставницима да похађањем истих
стекну и стручно усавршавање и одређен број бодова који им је неопходан за лиценцу за предавача у
саобраћајној школи,
Локалне заједнице би требало да обезбеде материјалну подршку школама за стручно усавршавање
наставника и њихову личну афирмацију на семинарима, саветовањима и симпозијумима, јер ће на тај
начин не само мотивисати наставнике за квалитетнији педагошки и стручни рад и иницирање и помоћ при
спровођењу акција у локалној средини, већ и посећи за вишим и општедруштвено заначајним циљевима
као што је нпр. „визија 0“ и сл.

5. ПРИЗНАЊА
Захваљујемо се Председнику Заједнице Саобраћајних школа Србије те представницима свих школа
који су нам попунили упитник и омогућили нам да презентујемо овај рад.

6. ЛИТЕРАТУРА
[1] Статистички годишњак Републике Србије од 2012 године.
[2] Заједница саобраћајних школа, http://zss.edu.rs
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SHARED SPACE CONCEPT IN LOCAL COMMUNITIES: CASE STUDY
Goran Kos1, Predrag Brlek2, Krešimir Vidović3
Abstract: “Shared space” is a novel approach to street design which minimizes demarcations between vehicles
and pedestrians. As a part of a sustainable transport it is proposed as an alternative to traditional measures used
in a street design. The goal of shared space is to improve the road safety and vitality of minor roads and junctions
within the street hierarchy, particularly ones with high levels of pedestrian traffic by encouraging negotiation of
shared areas between different road users. After numerous positive experiences with shared space concept in several
European countries, authors are proposing a shared space concept as a solution for city center traffic organization
in the local communities city centre. In this paper, current situation in the City of Prelog is being analyzed and the
solution is proposed in as a shared space concept for city center. Proposed solution is an elaborate and both positive
and negative potential implications are analyzed.
Keywords: shared space, traffic safety, local communities, street design, city center traffic organization

1 INTRODUCTION
The development of traffic and transport causes major environmental and social problems. The first step to
solving these problems consisted of finding a sustainable development of the conversion of road infrastructure.
Transport policy would be reduced traffic congestion and environmental impact. Also, that would be reduced the
number of traffic accidents, since the speed of movement of motor vehicles in the Shared space concept would be
limited (lower speed).
Traffic problems of small towns have remained at the level as well as twenty years ago. The reason for that is that
the funds for infrastructure invested only in the construction of highways in Croatia. Therefore, that was the main
reason of low investment in the city’s road infrastructure. At least, now we have to build hundreds of bypass in small
towns up to 35,000 inhabitants in Croatia.
Through the centers of such cities passes all transit traffic, especially freight traffic. In such cases, it is required to make
a town bypass. Only then we can let the city center to pedestrians and local road traffic in the “Shared Space” system.

Figure 1 Developing of the road network of the city of Prelog from 1960. to 2020.
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2 M.Sc. Predrag Brlek, (traffic and transportation sciences engineer)University of Applied Science Nikola Tesla, Bana Ivana Karlovića 16, HR53.000 Gospić, pbrlek@velegs-nikolatesla.hr
3 B.Sc. Krešimir Vidović, (traffic and transportation sciences engineer)Ericsson Nikola Tesla, Krapinska 45, HR-10.000 Zagreb, kresimir.
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Figure 1 shows the development of the city road network in Prelog [2]. In 1960 there was one main road and
a few transverse streets. Twenty years later several new streets associated to city’s road network. Arise new urban
areas and networks are systematically linked. But, there remains the problem of transit traffic. Further development
will be a new north bypass and closing the main transit road in centre, implementing shared space concept.

2 SHARED SPACE CONCEPTS
“Shared Space” is a European project and a part of the IIIB North Sea program [1]. The project objective is to
develop new policies and ideas in the approach of the planning of integrated multipurpose zones in which man and
his environment are prominent. This philosophy is based on seven pilot projects which have been implemented
in the most developed European countries like the Netherlands, Belgium, France, Denmark, Germany, Austria
and Great Britain [3]. In the vision of "Shared Space" it is necessary to create more space for human beings, for the
benefit of individuals and the survival of our democratic constitution.
This can be achieved through public space (in the physical sense), which offers opportunities for the development
of free and responsible citizens taking care about each other and their environment, and new strategies that provide
an opportunity for citizens to provide input regarding the quality of spatial environment. The requests for the
change is that the priority for the planning of public space, which is now under the control of engineers, can be
passed to scientists and sociologists which put the man in the first place.
Within the concept of Shared space the space is approached from the standpoint of the community. There are
areas where people meet, which represent the "living room" of modern urban city, where events take place, where
people relax and where you are introduced to public life and the environment. Public spaces allow you to see what
people are talking about, a place where the present themselves and the space they occupy [9].
Design and layout of public spaces should therefore make them the same for the various functions and meanings
for people. Spaces, which were previously designed for transport requirements and determined by the traffic policy,
are now becoming operational for other purposes. "Shared Space" zone is used by people to stay, observe and move.
The movement, which includes both motorized and non-motorized modes of transport, is necessary to move from
one place to another. Shared space has been developed in accordance with the philosophy that in the design of public
spaces all functions must be in balance. Shared Space requires a clear distinction between public space and roads. In
the public space, freedom of movement and social interaction among people are the decisive criterion, residential
areas must be designed as a space and must rely on the sociological effects, and a man who travels through this area is
considered to be a guest and should behave accordingly. On the other hand, his behavior is different to the corridors
that are only used for traffic, and the traffic areas that are designed to quickly move to the destination.
This option increases the social quality of public space and provides a real look at the way people shape their
society. Economic, social, cultural and recreational activities are being held in places and there form a social
network. Depending on their interests and obligations people will perform a variety of activities.
Sometimes those are places where people gather and spend their time, or exercise together, so it is necessary
to overcome barriers such as roads. However, sometimes this is not the case and people need to travel. This is the
reason why people, anywhere in the world, both in the past and in the present, adjust their life to traffic, using
facilities that are accessible by some kind of transport or use those which are near their interest zones.
Car use has led to the fact that the design of public space facilities is adapted for cars, pushing everything else
aside. Due to the danger of hazardous interactions, areas where people lived, walked up, drank coffee, or those in
which the children were playing, are strictly separated from traffic areas. By using the Shared space concept space
is no longer shared, but is connected, and the barriers are demolished.
Within the zone defined by Shared space concept the corridors for vehicles and pedestrians are not strictly defined.
All surfaces are usually found in the same level, and may be slightly raised but in a way that does not represent an
obstacle to either pedestrians or cars. The only requirement is that within the zone the speed limit is respected, and
that pedestrians and vehicles operate in harmony, respecting each other without disturbing each other.
Through a zone movement is allowed for cars, while trucks and cargo traffic are forbidden to use the zone with
the exception of delivery according to the decision of the City Council. Parking within a zone is also prohibited,
except vehicles with special license.

3. EXAMPLESOFEUROPEANCITIES
Shared Space system has been introduced in many cities in Europe. On the following figures there are some
examples of design of squares and streets in this model.The analysis [4][5][6] of before and after of share space
concept introduction at 24 locations: 7 squares, 5 intersections, 7 road sections and 5 city centers in 6 countries (SE,
DK, NL, DE, UK, CH) brings the following benefits:
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-- accidents reduction - 17%
-- speed reduction - results from 19-39%
-- less car traffic (9-34 %)
-- less noise/pollution

Figure 2 Shared space concepts in Leeds (GB) [1

Figure 3 Shared space concepts in Elwick Square in
Ashford (GB)

Figure 4 Shared space concepts in Graz (Austria)

Figure 5 Shared space concepts in Bristol (UK)

Figure 6 Shared space concepts in Bohmte (Germany),
town without traffic signs

Figure 7 Shared Space sign
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4 CASE STUDY: CITY OF PRELOG
City of Prelog is located in the north of the Croatian Međimurska County. Development of the city is shown in
figure 1. The main traffic problem of Prelog is location of transit state road that passes through the center of town.
The solution lies in the construction of the northern part of road ring and then building the east and west part of
ring. Then, we can close the main road transit zone and introduce calm traffic. In the same time the community get
new space town square which brought a new quality to the residents of city of the Prelog.
Introducing the Shared space in the city Prelog system is shown in Figure 8. Within zone of calm traffic at the
Share space concepts are not strictly defined corridors for vehicles, pedestrians or bicycles. All surfaces can be
slightly raised but in a way that does not represent an obstacle to any pedestrians or car [2.
The only requirement is that within the zone there is the rule of speed, and that pedestrians and vehicles operate
in harmony, respecting each other and without disturbing each other.
Through a zone of calm traffic movement is allowed for cars. For trucks and cargo traffic passing through the
zone is prohibited, with the exception of daily delivery for stores etc. Parking within a zone of calm traffic is also
prohibited. Parking for vehicles is allowed with a special permit, as prescribed by the city government, and the
recommendation is to limit or stop the vehicle to the max. 2 min.

Figure 8 Implementation the Shared space in the city of Prelog

Figure 9 Implementation the Shared space – a new square in Prelog
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5 CONCLUSION
Traffic experts work on the separation of motorized traffic from the traffic of cyclists and pedestrians since the
sixties in the last century in urban areas. Everything was subordinated to motorized traffic, which rose sharply.
Today, more and more evidence that this separation of traffic leads to increased risk for pedestrians and cyclists.
Shared space concept is an urban design approach to minimize demarcations between vehicletraffic and
pedestrians, often by removing features such as kerbs, road surface markings, traffic signs, and regulations.
Schemes are often motivated by a desire to reduce the dominance of vehicles, vehicle speeds, and road casualty
rates. Shared space concept was first proposed in 1991. The term invented Hans Monderman[9] who suggested
that by creating a greater sense of uncertainty and making it unclear who had right of way, drivers reduce their
speed, and everyone reduces their level of risk compensation. The approach is frequently opposed by organizations
representing the interests of blind, partially sighted and deaf who often express a strong preference for the clear
separation of pedestrian and vehicular traffic.
The goal of shared space is to improve road safety and vitality of minor roads and junctions within the street
hierarchy, particularly ones with high levels of pedestrian traffic by encouraging negotiation of shared areas between
different road users.
A reason for the apparent paradox that reduced regulation leads to safer roads may be found by studying the risk
compensation effect. Shared space is successful because the perception of risk may be a means or even a prerequisite for
increasing objective safety. Because when a situation feels unsafe, people are more alert and there are fewer accidents.
In other words, when you don't exactly know who has right of way, you tend to seek eye contact with other road users.
You automatically reduce your speed, you have contact with other people and you take greater care.
The introduction of such schemes have had positive effect on road safety, traffic volume, economic vitality, and
community cohesion where a user's behavior becomes influenced and controlled by natural human interactions
rather than by artificial regulation.
As already noted, this design method is however bitterly opposed by many organizations representing the
people with disability. Some organizations note that some of their members avoid shared space areas entirely.
The paper describes the concept and reduces the adverse environmental and traffic impacts on the example of
Prelog. The concept was conceived in three steps: a) construction and extension of bypass towns, b) central town
road network spreading (construction one or more rings) and c) the introduction of the Shared space concept
and planning of the new town square. Since this solution is a concept and has not been implemented yet, further
research will be focused on measuring the improvements according to common KPI-s (accidents reduction, speed
reduction, traffic volume, noise/pollution) after the implementation.At the edges of the zone is necessary to ensure
traffic street ends with roundabouts that allow U-turns vehicles.
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САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВA
ТRAFFIC SAFETY CULTURE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT
Павле Ковачевић1, Благоје Милинић2, Владимир Симиџија3, Драган Лончаревић4
Резиме: У раду је дат приказ могућег утицаја саобраћајне културе на промену понашања учесника
у саобраћају. Сагледана су конкретна истраживања о саобраћајној култури рађена у САД, с обзиром
да је утицај културе на безбедност саобраћаја у овој земљи често заступљен у истраживању праксе. Из
постојећих истраживања и података, изнети су одређени садржаји о саобраћајној култури у Србији.
У складу са тренутном реалношћу, предложени су правци могућих акција у циљу промене саобраћајне
културе, као и могућност примене одређених мера, метода и техника, на нивоу локалне самоуправе.
Кључне речи: САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА, БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Abstract: This paper presents possible influence of traffic safety culture on the changes of behaviors of road
users in traffic. We discussed researches on traffic safety culture conducted in US, because in this country, mostly,
exists investigations on this practice.Also, based on actual investigations and data, we presented attitudes about
traffic safety culture in Serbia. In harmony with actual reality, we made suggestions what activities could be taken
in changing traffic safety culture, and possibility of taking certain measures, methods and techniques on local
government level.
Keywords: TRAFFIC SAFETY CULTURE, TRAFFIC SAFETY, LOCAL SELF- GOVERNMENT

1.УВОД
Резултати истраживања, указали су да се променом саобраћајне културе може утицати на безбедност
у друмском саобраћају. Имајући ово у виду, а с обзиром на примереност и доступност материјала, као и
анализом истих, у раду су изнети ставови истакнутих стручњака из САД. Аутори рада указују да се широким
спектром активности везаних за промене саобраћајне културе, може побољшати стања безбедности у
саобраћају. Саобраћајна култура одређенa je општим правилима, али и правилима друштвене средине,
одређене друштвене популације и конкретне локалне заједнице. Рецимо, постоје различити социјални
ставови локалних средина о понашању возача, о прекршајима, о саобраћајним незгодама. Ниво прихваћене
моралности разликује се у различитим срединама. У неким срединама поштује се ограничење брзине без
обзира на услове саобраћаја, док се у другим срединама мање поштују ограничења брзине. Правила која се
поштују у једној средини не значи да се поштују и у другој. Слично је са алкохолом, пропуштањем пешака на
пешачком прелазу, семафорима и низу других правила у саобраћају. У неким локалним заједницама, или неке
групације грађана саобраћајне прекршаје не прихватају као начин понашања, већ починиоци доживљавају
осуду средине и личну санкцију кроз осећај одговорности. У другим срединама, где је непоштовање правила
саобраћаја прихваћен начин понашања, само полицијска или изречена санкција од стране суда обезбеђује
минимум безбедности. Кроз однос према наведеним и другим правилима саобраћаја, а сматрајући да је
највиши ниво кутуре поштовање правила, могуће је определити ниво саобраћајне културе у конкретној
средини, месној заједници, општини, региону, Републици. У раду су сагледани подаци о откривеним
прекршајим у Републици Србији у 2011. и 2012. години, чије радње извршења зависе искључиво од возача,
његовог става и понашања, дакле радње нису условљене никаквим претходним економским стандардом,
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исправношћу возила, регистрацијом, материјалним могућностима или обавезама. Уочава се да су ови
прекршаји, у укупном броју откривених прекршаја, заступљени са око 60%, да нема битије разлике по
годинама. Уважавајући објективна ограничења у наведеној анализи, недостатак анкетног истраживања са
ставовима испитаника и не коришћења скала за утврђивање културних вредности, може се прихватити
општи став да је масовност чињења саобраћајних прекршаја последица ниског нивоа саобраћајне културе.
Почетно сагледавање наведених обележја, детерминише потребу истраживања саобраћајне културе и
њеног мењања како на националном тако и на нивоу локалне заједнице.

2. ПОЈМОВНА ОДРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ
Аутори на различите начине дефинишу и тумаче саобраћајну културу. Често остаје нејасно шта је
садржај саобраћајне културе, колики је њен утицај на безбедност саобраћаја, којим мерама и методама
се може повећати ниво саобраћајне културе и утицај на популацију. У Србији нема довољно научних и
стручих истраживања посвећених овој теми. Међутим, постоје одређена истраживања и подаци из којих би
се могли, оријентационо, исказати одређени ставови у погледу саобраћајне културе, а који могу послужити
за даља истраживања на ову тему. Аутори желе да укажу на препознавање кључних вредности саобраћајне
културе. Рад има за циљ да приближи модел промене саобраћајне културе, а који може, према схватању
аутора, локалним властимма, послужити за планирање и предузимање конкретних мера за успостављање
пожељног нивоа саобраћајне културе.
Имајући у виду важност прво указујемо на могуће дефиниције културе, културе безбедности и
саобраћајне културе. Тако, Хедлунд каже, најшире дефиниције културе укључују сво људско мишљење и
деловање, док култура кад се тиче безебдности усмерава се на веровања, вредности, норме и ствари које
користе људи, а које усмеравају њихове друштвене међузависноти у свакодневном животу (Hedlund James,
2007), Такође, неки наши аутори дефинишу културу као укупност материјалних и духовних вредности
које је створио човек у својој друштвено-историјској пракси, ради савлађивања природних сила, развоја
производње и решавања задатака уопштe (Веселиновић., et.al..,1982).
Култура безбедности је подразумевајућа подељена вредност и веровања, која одређују начин на који се
друштво организује и делује у областима која се дотичу безбедности (Hedlund James, 2007),.
Саобраћајну културу чине међусобни односи свих учесника у саобраћају, комуникације у саобраћају и
прилагођавање саобраћаја човеку и човека саобраћају (Веселиновић., et.al..,1982).
Имајући у виду дате дефиниције културе и културе безбедности, професор Хедлунд је указао на
карактеристике саобраћајне културе у САД, а то су : уљуљканост и незаинтересованост, дилема безебдна
возла и путеви или безебдни возачи, стратегије безбедности које нису засноване на науци и непостојања
јединствене културе безбедности саобраћаја, осим у појединим деловима(Hedlund James, 2007). .
Саобраћајна култура често се испољава у прихватању одређених ставова и вредности, као и степена
моралности па је поједини аутори приближавају социјалној зрелости. Као илустрација, може се узети
пример возача који високо вреднује људски живот па има негативан став према онима који возе пијани, или
не поштују семафор, или не поштују обавезе према пешацима и сл., те због оваквог става недозвољава себи
да чини прекршаје у саобраћају, јер је претходно усвојио исправне ставове и вредности. Ниво саобраћајне
културе, код сваког учесника у саобраћају, није тешко утврдити, али је проблематично мењати, јер се
споро мења систем вредности, морала и понашања. У најопштијем смислу, можемо рећи да саобраћајна
култура представља ниво прихватања и примене нивоа саобраћајног знања, вештина и навика, формирање
карактерних особина, развијање позитивних ставова, интересовања, вредности, саобраћајне етике и
свести. Саобраћајна култура често је подложна неписаним правилима друштвене средине, одређеног слоја
или локалне заједнице.

3. ИСТРАЖИВАЊА САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ
3.1. Обележја саобраћајне културе у САД
Фондација за безбедност саобраћаја САД је у 2006.години организовала радионицу у циљу развоја
дугорочних истраживања у безбедности саобраћаја. Учесници радионице, закључили су да се стварни
напредак у безбедности саобраћаја заснива више на промени културе безебдности у саобраћају, него на
развоју или примени других мера. Овај став потврђен је конкретним истраживањима. Сачињена су 22
рада о култури безбедности саобраћаја, који су обрадили, како опште, тако и посебне проблеме, па и
методе за промену културе безбедности саобраћаја у САД. Имајући ово у виду, као и обим проблематике
радова, Фондација је затражила од проф. др Џејмса Хедлунда да сачини сумарно и синтетичко сагледавање
наведених радова. Радови су објављени у априлу 2007.године(Hedlund James, 2007) .
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Професор Хедлунд је указао да су карактеристике саобраћајне културе у САД, нашта је већ указано у
овом раду, полазиште за успопстављање, елемената модела за промену те културе у САД. Такође, указао је на
утицај другачијег третирања безбедносне културе у другим видовима саобраћаја, посебно авио-саобраћају,
али и код употребе нуклеарне енергије или хране. Поред овога, навео је да непостоји целовита стратегија
безбедности саобраћаја САД, као код појединих држава, Шведска, Аустралија, Канада или Холандија.
Осим овога, истакнуте су препреке које умањују могућности побољшања саобраћајне културе као што
су код појединаца осећаји појединачне неодговорности, личне контроле, анонимности, значај приватности.
Например код видео-снимања понашања у саобраћају, у друштву и код надлежних институција, безбедност
саобраћаја се не третира као виско рангирани друштвени проблем, осим у појединим случајевима.
Такође, код организовања безбедности саобраћаја истакнут је проблем непостојања водеће институције са
стручним и професионалним лицима, акција и стратегија које се не заснивају на науци, као и недовољност
истраживања у решавању конкретних проблема, посебно у безбедност возача. У финансирању исказан је
проблем начина прикупљања довољних средстава за реализовање појединих мера
С обзиром на изнете карактеристике и ограничења, питање је како променити саобраћајну културу.
Како непостоји један рецепет за све, истакнути су општи управљачки принципи: 1) захтевати достижне
циљеве, 2) безбедност саобраћаја да постане норматив, како за појединца, тако и за друштво и институције,
посебно за оне које се баве тиме ,3) подићи захтев очекивања безебдности саобраћаја на виши ниво, 4) да
појединци редовно поштују саобраћајне прописе, уз уважавање других учесника у саобраћају и 5) донети
стратегије и планове у појединим областима безбедности саобраћаја.
Како ово урадити?. Сугерисано је да ниједа појединачна акција или стратегија не треба изоловано да се
реализује, односно треба већину мера комбиновати. Медији би морали редовно да обавештавају јавност о
стању безбедности у саобраћају (о укупном броју саобраћајних незгода, погинулим, повређеним, насталим
штетама, околностима, онима који су проузроковали незгоду, одговорности и сл.). Потребно је истраживати
јавно знање о безбедности саобраћаја, пратити ставове и вредности, У циљу испитивања ефеката предузетих
мера на понашање учесника у саобраћају, потребно је утврдити приоритете и скале вредности. Значајно је
употребљавати методе комуникације и едукације, да би се постакла активност на подршци безбедности
саобраћаја, не само ради промене понашања појединаца, већ као и методе коришћења информација и
начине преношења пријема и памћења порука. Програми за предузимање мера, морају бити сачињени у
сагласју са науком о безбедности саобраћаја и актуелном стању. Поред изнетог, треба подстицати и возаче
да искажу свој став о небезбедној вожњи. Осим исказаног, требало би успоставити институције које ће
подржати примену мера, како на националном тако и на локалном нивоу. Доношење циљева и стратешких
планова треба захтевати на свим нивоима власти, уз стручно и професионално учешће лица из области
безбедности саобраћаја. Такође, треба успоставити процедуре вредновања резултата. Дакле, потребно је
безбедност саобраћаја подићи на виши приоритет у свим државним и јавним институцијама, укључујући
и локалну заједницу.Посебно значјана опаска је да се све ове активности могу започети на нивоу локалне
власти, јер се ту најбоље зна и осећа који су проблеми грађана у саобраћају.
3.2. Обележја саобраћајне културе у Србији
На значај саобраћајне културе скренута је пажња пошто се увидело да она има видно место у понашању
учесника у саобраћају. Неоспорно је да формални прописи и правила нису, једини фактори који одређују
понашање у саобраћају. Истраживања указују да нарочито систем вредности, ставова, уверења и понашање
учесника, као и различите друге појаве и обележја у социјалној средини и окружењу одсликавају безбедност
у саобраћају. Професор Липовац 7, указује да ставови и понашање човека више него значајно утичу на
безбедност саобраћаја. Посебно су значајни ставови о величини ризика у саобраћају, о вредности, о личној
и друштвеној одговорности, о значају поштовања прописа, о опасности одређених понашања у саобраћају
и слично. Саобраћајна психологија ово појашњава чињеницом да на понашање возача утичу поред фактора
личности и бројни фактори у вези са личношћу, а односе се на социјалне чиниоце.
При разматрању њихове улоге, полази се од тога да је вожња облик социјалне интеракције, те да безбедност
у великој мери зависи од прихваћених правила понашања. Због чињенице да је саобраћај сложен систем,
и социјална интеракција у саобраћају је сложена са могућношћу настанка непредвидљивих ситуција које
доводе до забуне, разних врста застоја у комуникацији и конфликата. У процесу обликовања култутурног
понашања, ради безбедности сaобраћаја, а увиђајући значај социјалне интеракције и комуникација у
саобраћају, непходно је црпети знања из бројних друштвених наука и стручних истраживања.
Стварање навика културног понашање у саобраћају је императив и операционализација безбедности.
Oслобађање од обавеза, или боље рећи прихватање толеранције за вршење недозвољених радњи и
прекршаја у саобраћају директан је утицај саобраћајне некултуре.
Откривање узрока одређених понашања која возача чине подложним чињењу прекршаја у саобраћају
једно је од централних питања психологије, док покушаји давања одговора на ово питање добрим делом се
исказују у садржајима саобраћајне културе.
У табели 1 приказани су подаци о броју и структури откривених саобраћајних прекршаја у 2011. и 2012.
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години, који су последица небезбедног понашања возача. Ови прекршаји највероватније су узроковани
личним и социјалним ставовима, неприхваћеним вредностима или не одговорношћу за безбедност. У
ширем смислу, понашање возача који сучинили наведене прекршаје последица је ниског нивоа саобраћајне
културе. Радње у овим прекршајима нису зависиле од било каквих материјалних улагања ( например
попрвке возила, одржавања возила, таксе, регистрација, чишћења и сл.). У најопштијем одређењу може се
прихватити да је извршење ових прекршаја последица понашања, ставова и одговорности, што конкретно
опредмећује низак нивоа саобраћајне културе.
Табела 1. Саобраћајни прекршаји откривени у контроли саобраћај

Ред
бр:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Врста прекршаја
Непрописно коришћење
мобилног телефона
Некоришћење
сигурносног појаса
Неношење заштитне
кациге
Непрописно коришћење
саобраћајне траке
Прекорачење дозвољене
.брзине
Пролазак на црвено
светло семафора
Непоштовање обавезе
према пешацима
Непрописно коришћење
светала
Алкохол
Непрописно паркирање

Број и проценат откривених прекршаја
2011
20.950

%
2,8

2012
21.959

%
3,1

91.291

12,3

91.939

13,3

11.492

1,5

10.132

1,5

38.709

5,2

24.151

3,5

103.993

14

114.576

16,5

6.152

0.8

7.715

1,1

6.099

0,8

4.867

0,7

32.804

4,4

23.753

3,4

58.178
71.590

7,8
9,6

54.678
63.601

7,9
9.2

Oд укупно откривених 741.616 саобраћајних прекршаја у 2011. години, 441.257 или 59,6% односи
се на пркршаје који су преовлађујуће зависили од ставова возача, док је у 2012 години од откривених
691.983 саобраћајних прекршаја 417.370 или 60% откривено прекршаја који су последица ниског нивоа
одговорности, непоимања вредности, социјално неприхватљивог понашања и сл. У структуру анализираних
прекршаја укључени су прекршаји који често доприносе настанку саобраћајне незгоде или знатно утичу
на тежину последица насталих у сабраћајним незгодама.. Треба имати у виду да ни једно појединачно
истраживање не може сагледати све групе варијабли које доприносе чињењу прекршаја у саобраћају јер су
прекршаји најчешће резултат дејства и интеракције више фактора. Ови фактори у почетним безбедносним
анализама најчешће се опредмећују кроз понашање возача. Треба указати да су у овом раду исказани само
откривени саобраћајни прекршаји који зависе од ставова возача, прихваћених вредности и одговорности
за безбедност, дакле у ширем смислу од возачеве саобраћајне културе.

4. ДИСКУСИЈА О ПРОМЕНИ САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ
Да би возач у саобраћају могао да се понаша на културан начин, претходно мора да савлада садржаје
и правила саобраћајне културе, изгради културне вредности, ставове и навике безбедног понашања
у сабраћају, те да их по потреби користи и мења у складу са променама опште и безбедносне културе,
саобраћајних услова, социјалних односа у друштвеној заједници. У функцији повећања нивоа безбедности
у саобраћају сваки становник, посебно возач, без обзира на године, пол, искуство, образовни ниво, стицању
саобраћајне културе мора приступити систематично и свеобухватно. Ппромене саобраћајне културе је
континуиран процес, у надлежности и националне и локалне заједнице. На наведене поставке упућују и
теоријска и стручна знања из безбедности саобраћаја и саобраћајне психологије. Према, успостављеном,
редовном систему праћења промене саобраћајне културе у САД, периодично се објављује посебан извешај
од стране Фондације за безбедност саобраћаја. Такав извештај објављен је и за 2010. годину, у јануру 2012.
године, из кога се види напредак у погледу стања безебдности саобраћаја. Наиме, према статистичким
подацима надлежних органа за 2010 годину, у САД погинуло је 30.855 лица. То је податак који доста говори,
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имајући у виду да су у 2006. у саобраћају погинула 42.642 лица. Међутим, према наведеном извештају,
оцењено је да је и даље присутна појава индиферентности у односу на догађања саобраћајних незгода и
изазаване последице.
Да ли је могуће спроводити слична истраживања, те да ли је сличне моделе промене саобраћајне
културе могуће спроводити и применити на нивоу локалне самоуправе у Републици Србији?. Одрећене
истраживачке садржаје у вези саобраћајне културе и утицаја на безбедност саобраћаја могуће је редовно
спроводити, уважавајући стручне, финансијске и организационе капацитете општина и градова. Без
обзира на могућа ограничења, сигурно је да се праћењем и истраживањем могу постићи одређени циљеви
повећања нивоа саобраћајне културе. Стручним и систематичним радом могуће је постићи да саобраћајна
култура постане препознатљиво кључна вредност локалне самоуправе, грађана, институција, предузећа,
функционера, политичара и др..
Сагледавањем положаја и статуса локалне самоуправе у систему безбедности саобраћаја, треба
инсистирати на оживотворењу безбедности и културе, на пример оснивањем посебних комисија за праћење
саобраћајне културе при савету за безбедност саобраћаја, затим инсистирати на доношењу конкретних и
спроводљивих програма, планова, стратегија и сл., а у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима.. Због недостатка истраживачких радова о саобраћајној култури и утицају на безбедност
саобраћаја у домаћој стручној литератури, размотрена су истраживања спроведена у САД и кроз пример
откривених прекршаја у контроли саобраћаја у Републици Србији указае суно на проблем саобраћајне
културе. У завршном делу, уважавајући реалност саобраћајних услова и безбедности саобраћаја у Србији,
прихватајући постојећи правни, институционални и организациони оквир безбедности саобраћаја, дат
одређене смернице за промену саобраћајне културе. Предложене смернице треба да допринесу изради
стручно утемељених и спроводљивих програма подизања саобраћајне културе на виши ниво. Дакле,
основни циљ је мењати постојеће стање саобраћајне културе код граћана и у оквиру друштвене заједнице
на свим нивоима организованости.
4.1. Погледи ка промени саобраћајне културе у Србији
Подизање постојећег нивоа саобраћајне културе кроз процесе промена на афективном и когнитивном
нивоу и нивоу понашања је сложен, по садржају мултидисциплинаран, а по динамици континуиран процес.
Овакав приступ опредељује реалност различитости учесника у саобраћају по полу, узрасту, образовном
нивоу, обучености, својству у саобраћају, стандарду, социодемографским обележјима, способности и
могућности, понашању, општој и саобраћајној култури и др. Треба указати и на утицај различитости социо
- средине, саобраћајне инфраструктуре и других спољних обележја карактеристичних за сваку локалну
заједницу, које доприносе саобраћајној култури. Дакле, промене саобраћајне културе треба успостављати
на темељима корелативне зависности безбедности саобраћаја и културе.
Решења за практичне процесе мењања саобраћајна култура треба тражити у примени општих програма
намењених најширој популацији (образовне емисије, кампање и др.), затим програма који уважавају
реалност и специфичност локалне заједнице (социолошки, инфраструктурни, економски, културолошки
и др. аспект), и посебних програма намењених појединим групама учесника у саобраћају. Тражећи решења
не само у примени глобалног програма, указује се и на могуће приступе посебним програмима мењања
саобраћајне културе, усмеравајући се на поједине групе грађана. Посебни програми реално уважавају
постојећу социолошку, нормативну, технолошку, економску, безбедносну и саобраћајно-културолошку
стварност. Програми се могу реализовати на различитим нивоима организованости уважавајући
специфичности локалне заједнице. У програме је могуће укључити:
-Децу предшколског и школслког узраста, која би кроз употпуњене постојеће облике васпитања и
образовања стицала основе саобраћајне културе.
-Кандидате за возаче, тако што би се процес њихове обуке динамички програмирао и употпунио
садржајима из психологије и саобраћајне кулзтуре.
-Возаче рецедивисте у чињењу саобраћајних прекршаја и изазивања саобраћајних незгода, тако
што би се постојећи програми рехабилитације употпунили садржајима саобраћајне културе,
вредностима, навикама и ставовима безбедног понашања у саобраћају.
-Возаче професионалце, који уз опште морају поседовати и развијати саобраћајне аспекте културе
који су веома важни за њихово успешно обављање послова и безбедност саобраћаја у целини. .
-Возаче из програма допунске обуке из безбедне вожње. Постојеће садржаје допунске обуке треба
проширити садржајима који код возача развијају ставове одговорнсти, вредности, хуманог
понашања у саобраћају , односно наглашавају усвајање саобраћајне културе.
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5. ЗАКЉУЧАК
Саобраћајна култура у ширем контексту је одраз елементарне, опште културе, нивоа прихваћености и
примене циљева и процеса саобраћајног васпитања, израз емотивне и социјалне зрелости, нивоа усвојених
знања и вештина потребних за управљања возилом и кретање у саобраћају. Прихватањем саобраћајне
културе, успостављају се ставови који мењају понашање учесника у саобраћају, посебно возача, чиме се
значајно може унапредити безбедност саобраћаја. Промена саобраћајне културе мора се систематично
припремати и организовати. Решења треба тражити у примени не само глобалих модела већи изради
посебних програма намењених одређеним циљним групама. Доступна истраживања указују да се на
пољу развијања саобраћајне културе данас предузимају одређене мере, али без стратешких и оперативних
програма стручно утемељених и практично спроводљивих планова који дају измерљиве ефекте. Дакле,
недостаје довољна сарадња са стручњацима из различитих научних области који се баве саобраћајем,
безбедношћу, психологијом, социологијом, организацијоми, правом и сл.
Основни смисао процеса промене саобраћајне културе је успостава вредности, одговорних ставова и
безбедног понашања: учесника у саобраћају, оних који управљају безбедношћу саобраћаја и оних који воде
саобраћајну политику. Највећи степен културе је поштовање правила као последице степена одговорности
и задовољства што се чини нешто за шта се сматра да је исправно и вредно.
Одрећене мере и активности на промени саобраћајне културе, локална заједница може спроводити по
посебним програмима, без чекања националне стратегије, националних програма и планова.
Саобраћајну културу карактерише индивидуалност, развојност, правичност, одговорност, хуманост ...
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CRIMINAL ACTS AGAINST PUBLIC TRAFFIC SAFETY - WITH А SPECIAL
FOCUS TO THE ARTICLES RELATED TO ENDANGERING TRAFFIC SAFETY
OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Katerina Krstevska1, Zlate Dimovski2, Kire Babanoski3, Ice Ilijevski4
Abstract: The Chapter XXVII of the Criminal Code of the Republic of Macedonia contains in itself criminal
acts whose object of protection is the public traffic safety i.e. acts against the safety of people and property in the
traffic and acts against the safety of air traffic. Out of the eight criminal acts covered in this Chapter, which can be
classified as acts of concrete endangerment and acts of abstract endangerment, particular significance has been
given to the incriminations under Article 297 or endangering traffic safety and Article 298 or endangering traffic
safety with a dangerous act or means.
Hence, by studying the regulations governing the field of public traffic, as well as the legal framework of these
criminal acts, their trend of movement in the terms of the criminal policy can be determined. On the other hand,
with the help of scientific analysis and description of the statistical data disposable to the State Statistical Office, the
detecting and proving activities of the Macedonian law enforcement organs can be noted through the submitted
criminal reports, the initiated accusations and the delivered judgments for sanctioning of the perpetrators of the
criminal acts defined in Articles 297 and 298.
Key words: criminal acts, safety, public traffic, endangerment, traffic delinquency

1. INTRODUCTION
Endangering traffic safety, endangering traffic safety with a dangerous act or means, negligent traffic supervision,
severe crimes against safety of people and property in traffic, failure to help a person injured in a traffic accident,
hijacking an aircraft or ship, endangering air traffic safety, and destruction or removal of a sign that serves for air
traffic safety, are the eight criminal acts referred to in Articles 297 to 304 of the Criminal Code (CC) of the Republic
of Macedonia dedicated to the public traffic safety.5
Having in mind the title itself of the CC’s Chapter XXVII, it derives that the object of protection of these
criminal acts is the safety of the public traffic i.e. the state of optimal and normal conduction of the traffic, as well as
of the material goods, by eliminating the potential sources of danger or their control in previously set frameworks
(Камбовски, 2003:401). One of their basic characteristics is that they may appear as acts of concrete endangerment
and as acts of abstract endangerment, and questions that raise a discussion is their relationship and distinction with
the traffic misdemeanors, criminal liability and accessory in crime.

2. ANALYSIS OF THE CRIMINAL-LEGAL FRAMEWORK
Out of the illegal acts in the road traffic, the most dangerous are the punishable behaviors, and among them the behaviors from which the criminal acts occur, that often culminate in traffic accidents with tragic consequences
(Inić, 1978:9). Traffic criminal act, as a material term, is a human behavior that severely and seriously endangers
1 Assistant Professor, Krstevska Katerina, PhD, Faculty of Security - Skopje, Idrizovo bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, katerina.
krstevska@gmail.com.
2 Part-Time Professor, Dimovski Zlate, PhD, Faculty of Security - Skopje, Idrizovo bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, zdimovski@
fb.uklo.edu.mk.
3 PhD Candidate, Babanoski Kire, MA, Faculty of Security - Skopje, Idrizovo bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, kbabanoski@gmail.com.
4 Teaching Assistant, Ilijevski Ice, MA, Faculty of Security - Skopje, Idrizovo bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, iilijevski@fb.uklo.edu.mk.
5 Criminal Code of the Republic of Macedonia - CC (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 37/1996, 80/1999, 04/2002, 43/2003,
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 07/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011 - two changes and amendments, 135/2011, 185/2011, 142/2012,
166/2012).
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or violates the fundamental social or individual values in the traffic and that grossly disturbs the protected social
relations, and as formal term, is understood as illegal, socially dangerous behavior (act or ommision), that is
specified or covered by the law and for which a criminal sanction is prescribed (Šeparović, 1987:49).
Namely, the criminal acts against traffic safety in the CC encompassed in itself the socially dangerous behaviors
in the traffic that stand at the highest ladder of the social threats (Кралев, 1994:70), whereas from the criminal
acts covered in the CC’s Chapter XXVII, a special attention deserve the first two acts i.e. endangering traffic safety
(Article 297) and endangering traffic safety with a dangerous act or means (Article 298).
In this context, the Macedonian National Strategy for advancement of the road traffic safety for the period
2009-2014 emphasis that full compliance with the legislation by all road participants is an important measure that
leads to improvement of the traffic safety, taking into account that more than 90% of all traffic accidents are caused
by a subjective factor. Therefore, the main areas for actions of the National Strategy prescribe reduction of the
traffic victims by 50% until 2014 and zero child-victims in the traffic, will be implemented, inter alia, through the
prevention and reduction of the traffic offences, as well as by reducing the traffic delinquency in the road traffic in
the Republic of Macedonia.6
2.1. Endangering traffic safety
From the title of the criminal act defined in Article 297, it arises that it is an act of concrete endangerment or
endangerment of the safety of people and property in the traffic. While Paragraph 1 covers the traffic on the public
roads, the Paragraph 2 refers to the traffic by bus, railroad, air and ship, cable railway or traffic with other means for
public mass transportation.
A specified person may occur as a perpetrator of the criminal act defined in Paragraph 1 i.e. a participant
in traffic on the public roads, which means that this act is a delicta propria. The perpetrator shall be punished
with a fine or with imprisonment of up to three years if he / she does not adhere to the regulations, and herewith
endangers the public traffic, and in addition there is an objective condition of incrimination - to endanger the life
and body of people, and property to a significant extent, and because of this other person sustains a body injury
or a significant property damage is caused. The CC does not determine the manner of perpetration of a crime,
it just prescribes “participant does not adhere to the regulations”, which means that it is a blank-disposition that
refers to the provisions outside of CC, more precisely to the Law on Road Traffic Safety (LRTS),7 as well as to the
Law on Public Roads.8 In essence, LRTS’s Article 2 defines even 103 basic terms relevant to this field. For example,
“road traffic participant” means a person who in any manner participates in road traffic, “road traffic” is a traffic
of vehicles, pedestrians and other participants in the traffic of public road or not-categorized road being used for
public road traffic, while “traffic endangerment” is a manner of participation in the traffic due to which direct
danger has occurred of a traffic accident taking place, etc.
On the other hand, CC’s Article 297 Paragraph 2 prescribes that a person who does not adhere to the safety
regulations for traffic by bus, railroad, air and ship, cable railway or traffic with other means for public mass
transportation, and herewith causes a danger to the life and body of people, or to the property to a significant
extent, shall be punished with imprisonment of six months to five years. Once again CC uses a blank-disposition
by referring to other laws that regulate a specific type of traffic - Law on the Safety of the Railway System,9 Law on
Aviation,10 Law on Inland Waterways,11 Law on Cable Railways and Ski Lifts,12 etc.13
A common characteristic for both forms of this criminal act is that the CC prescribes punishment for negligence
i.e. the perpetrator who commits the acts from Paragraphs 1 and 2 out of negligence, shall be punished with a fine,
or with imprisonment of up to one year.
6 The other action areas, defined by the National Strategy, refer to: road and road infrastructure; technical properness of the vehicles; road traffic
control and regulation; strengthening the citizens’ awareness of the need for traffic education; introducing safe and eco-technologies; continuous
education and professional training. Also, five measures are prescribed that aim towards the traffic area i.e. compliance with the legislation by
all traffic participants (improving the efficiency of the legislation; higher supervision over the implementation of the legislation; permanent
monitoring and harmonization of the Macedonian legislation with the EU regulations; improving the work efficiency of the traffic police and its
administrative services; improving the efficiency in obeying the legislation in the field of road maintenance). For more, see: Републички совет
за безбедноста на сообраќајот на патиштата. (2008). Национална стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста
на сообраќајот на патиштата 2009-2014. Скопје (adopted on 11.11.2008 by the Macedonian Assembly). p. 16, 34-37.
7 Law on Road Traffic Safety - LRTS (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009,
36/2011, 51/2011, 114/1012).
8 Law on Public Roads (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012).
9 Law on the Safety of the Railway System (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 48/2010, 23/2011, 80/2012), defines that the
railway system is composed of the railway infrastructures comprising of railway lines, objects and installations of the railway system, as well
as railway vehicles of all categories and origin traveling on that infrastructure.
10 Law on Aviation (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012), determines
that air traffic is flying aircraft or aircraft movement by maneuvering areas.
11 Law on Inland Waterways (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 55/2007 26/2009, 22/2010, 23/2011, 53/2011), emphasizes
that “inland waterway” is sailing on inland waters which means sailing water areas suitable for waterways (lakes, canals and rivers).
12 Law on Cable Railways and Ski Lifts (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 54/2000, 103/2008, 23/2011, 53/2011), under
“cable railways” understoods transport means for transportation of passengers by moving on wire ropes, and under “ski lift” - means used for
towing skiers on snow with towing rope.
13 Regarding the bus traffic, there is no specific law that regulates this type of traffic. Therefore, according to the LRTS, “bus” is motored vehicle
with more than nine seats, including the driver’s seat, constructed and equipped for transportation of passengers and their luggage, whereas the
bus may have one or two platforms and may pull a trailer for the luggage. The same Law, under “articulated bus (bus with a trailer)” defines
bus composed of two or several parts which are interconnected with articulated part, enabling the passing of persons from one part to another.
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2.2. Endangering traffic safety with a dangerous act or means
Any person may be a perpetrator of the criminal act under the CC’s Article 298 i.e. it is an act that falls within
delicta comunia group, and can be performed in several manners. Namely, CC enumerates several manners of
perpetration, and at the end, it completes the disposition with a general clause “or in some other way”. The group
of perpetration’ manners include:
-- destruction, removal and serious damage of a traffic device, mean or sign, or a signalization device which
serves for traffic safety, or
-- giving a wrong signal or sign, or setting up an obstacle on the thoroughfare, or
-- in some other way,
endangering the traffic safety, and herewith causing a danger to the life and body of people, or to the property
to a significant extent.
Unlike Paragraph 1, whereas the perpetrator is punished with a fine or imprisonment of up to three years,
Paragraph 2 also sanctions the negligent commission of the act with a fine or imprisonment of up to one year.

3. ANALYSIS OF THE STATISTICAL DATA
Based on the annual reports for the perpetrators of criminal acts prepared by the State Statistical Office of the
Republic of Macedonia,14 the following situation can be established concerning the period 2004-2010:
-- Table 1. or Reported, accused and convicted adult perpetrators of the criminal acts against public traffic
safety (CAAPTS) and
-- Table 2. / Table 3. / Table 4. or Reported / Accused / Convicted adult perpetrators of the criminal act
endangering traffic safety.15
Having in mind the insignificant part that the criminal act endangering traffic safety with a dangerous act
or means takes in the total number of reported, accused and convicted adult perpetrators of the criminal acts
against traffic safety, in the tables that follow only data concerning the criminal act endangering traffic safety will
be encompassed.
Table 1. Reported, accused and convicted adult perpetrators
of the criminal acts against public traffic safety (CAAPTS)

Reported
Accused
Convicted

Total
CAAPTS
Total
CAAPTS
Total
CAAPTS

2004
22.591
2.299
9.916
1.498
8.097
1.348

2005
23.814
2.477
10.639
1.458
8.845
1.306

2006
23.514
2.667
11.317
1.712
9.280
1.572

2007
23.305
3.174
11.648
1.908
9.639
1.753

2008
26.409
3.167
11.310
1.998
9.503
1.885

2009
30.404
3.064
11.905
2.030
9.801
1.903

2010
30.004
2.834
11.239
1.878
9.169
1.764

Total
180.041
19.682
11%
77.974
12.482
16%
64.334
11.531
18%

A comparative overview for the period 2004-2010 is given in the Table 1. regarding the reported, accused and
convicted adult perpetrators for the total criminality and for the CAAPTS. It is notable that the traffic criminality
is a phenomenon that is characterized by its massiveness, which means that the traffic criminal acts follow after
the criminal acts against property. From the given statistical data, it can be ascertained that for the analyzed
7-year period, CAAPTS’s reported adult perpetrators participate with 11% in the total number of reported adult
perpetrators for all criminal acts, CAAPTS’s accused adult perpetrators represent 16% of the total number of
accused adult perpetrators for all criminal acts, and CAAPTS’s convicted adult perpetrators constitute 18% of
convicted adult perpetrators for all criminal acts. If the institutional filtration through the law enforcement organs
is reviewed, than the following figures can be noted: 19.682 reported, 12.482 accused and 11.531 convicted persons.
The distinction between the reported and accused persons is significantly high, which can be seen as an indicator
for the insufficient quantity and quality of the collected evidence in the pre-trial procedure, and that is the reason
why so many criminal charges were dismissed by the Public Prosecutors Office and the indictments were not being
14 See: Државен завод за статистика на Република Македонија: Сторители на кривични дела во 2004...2010.
15 Besides the Macedonian State Statistical Office, the Ministry of Internal Affairs disposes detailed data concerning:
Types of traffic accidents (traffic accidents by which death to a person is caused, traffic accidents by which a person sustains an injury);
Causes of traffic accidents (speeding, disregarding rules for the priority passing, driving under the influence of alcohol, not driving on the right
side of the road and not holding the direction of movement, irregular movement and turning, irregular passing);
Victims by age (from 0 to 13 years, from 14 to 17 years, from 18 to 24 years, from 25 to 65 years);
Traffic accidents per Sectors of Internal Affairs;
Victims per Sectors of Internal Affairs (deaths, injuries).

For more, see the website of the Macedonian Ministry of Internal Affairs: http://www.moi.gov.mk.
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raised for those cases. On the other hand, the percentage of the accused persons that were convicted after the
criminal procedure has been conducted, is pretty high which points to the efficient work of the Public Prosecutors
Office.16
Table 2. Reported adult perpetrators of the criminal act endangering traffic safety

Male
Known
perpetrators
Female
Unknown perpetrators
Total

%

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.093
93
87
2.273
11,7

2.256
126
75
2.457
12,6

2.398
137
102
2.637
13,5

2.878
171
102
3.151
16,2

2.799
190
121
3.110
16

2.687
203
142
3.032
15,6

2.467
203
129
2.799
14,4

17.578
1.123
758
19.459

%
90,3
5,8
3,9
100

Table 2. presents the gender structure of the reported adult perpetrators of the criminal act endangering traffic
safety for the period 2004-2010, and at the same time it can be perceived that from the total number of the reported
persons or 19.459, 96,1% are known perpetrators and only 3,9% are unknown perpetrators. This proportion of
known and unknown perpetrators would simply mean that on every 24 known reported perpetrators for some
traffic criminal act, one person is unknown. Even though the number of 4% seems to be small, in the reality it
ranges between 75 and 142 unknown reported perpetrators over the years of analyzed period, which is a number
that should not be underestimated. Thus, it can be noted that when it comes to the traffic criminality there is a “dark”
figure in respect to the perpetrators, because of leaving the scene after the traffic accident (which is done frequently),
or after a mistake has been made by disrespecting or violating some traffic rule or regulation. Concerning the
“dark” figure of the traffic criminal acts, there is a need to perform thorough researches at national level, which
in the Republic of Macedonia has not been done yet, so all theoretical considerations and discussions about this
issue would be confined as plain prognoses of secondary character extracted from the data, views and theoretical
analysis. Nevertheless, it can be argued that the “dark” figure exists in a really high percentage, due to the variety of
reasons specific for this type of crime: the perpetrators leave the scene quickly, so the offence is not registered, the
damaged parties do not report the criminal act if the damage is low, etc. Regarding the known reported perpetrators,
90,3% are male and only 5,8% are female, which unambiguously indicates that women are less prone to perform
this type of traffic crime than the men do so. But, on the other hand, women’s participation in the traffic as drivers
is lower than men. Even though this is the case, the different psychological characteristics, attitudes and behaviors
compared to man and the calm driving with bigger attention to the traffic rules and regulations, contribute to their
reduced inclination to endanger the traffic safety, and thereby the lower participation in the traffic crime.
Table 3. Accused adult perpetrators of the criminal act endangering traffic safety

Convicted persons
Investigation
terminated
Charge
dropped
Persons not
convicted
Charge
rejected
Security
measures
Total

%

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.342

1.298

1.567

1.737

1872

1897

1.752

11.465

%
92,4

73

82

51

87

41

70

63

467

3,8

31

29

31

27

23

26

19

186

1,5

43

39

43

39

49

31

32

276

2,2

1

/

9

2

/

/

/

12

0,1

1.490
12

1.448
11,7

1.701
13,7

1.892
15,3

1.985
16

2.024
16,3

1.866
15

12.406

100

Review for the period 2004-2010 about the accused adult perpetrators of the criminal act endangering traffic
safety with a notice to the outcome of the indictment is given in the Table 3. For the entire researched period,
16 As a comparison, if an analysis for same period (2004-2010) is made about the reported, accused and convicted juveniles for the total
criminality and for the CAAPTS, the participation in all categories of persons (reported, accused and convicted) for CAAPTS in the total
criminality ranges from 4,4 to 4,9%, which means that there is no significant deviation as it was the case with the adult perpetrators. But,
from this data too, lack of efficiency of the Police can be noted because of the higher difference between the reported and accused persons
(443 versus 285 persons), compared to the difference between the accused and convicted persons (285 versus 251 person) that is considerably
lower.
The presented statistical data are more than disturbing, especially having in mind the idea for implementation of the new proposal of the
Macedonian Ministry of Internal Affairs for reduction of the minimal age limit for obtaining a driving license from 18 to 16 years of age.
Underdeveloped psychological characteristics and bio-motoric capabilities and difference concerning the criminal liability of this population,
will contribute towards the increment of the traffic criminal acts which will become an additional problem in managing and taking care
for the safety of all traffic participants. Therefore, the advantages and disadvantages of the implementation of such idea should be deeply
analyzed.
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indictments have been raised against 12.406 persons, out of which - in 92,4% of the cases the persons were convicted,
and in the remaining cases the procedure was terminated, the charges were dropped, the indictment was rejected
or the security measure was imposed. From the data distribution based through the years, any specific conclusions
could not be drawn out, except that they range from 11,7 to 16,3% and their eventual rise or fall could not be noted.
Table 4. Convicted adult perpetrators of the criminal act endangering traffic safety
by the type of the criminal sentence

Imprisonment
Fine
Fine as
a secondary sentence
Prohibition for
engaging in a profession
Prohibition for
driving a motored vehicle
Expulsion of a foreigner
from the country
Probation - imprisonment
Probation - fine
Probation with
a protective supervision
Probationary suspension of
the criminal procedure
Community service
Court reprimand
House arrest
Convicted but no penal sentence
Total

%

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

601
684

122
670

123
686

101
794

93
845

96
914

92
1.101

1.228
5.694

%
10
46,6

2

3

3

2

4

2

1

17

0,1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

68

60

59

54

59

72

83

455

3,8

1

/

/

/

/

/

/

1

0,0...

442
65

459
42

488
166

505
209

499
305

474
278

337
188

3.204
1.253

26
10,2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
52
/

/
45
/

/
39
/

/
67
/

/
61
/

/
56
/

/
48
/

/
368
/

/
3
/

5

2

3

5

6

5

2

28

0,3

1.920
15,7

1.403
11,4

1.567
12,8

1.737
14,2

1.872
15,3

1.897
15,5

1.852
15,1

12.248

100

Table 4. represents the distribution of the convicted adult perpetrators of the criminal act endangering
traffic safety by the type of the criminal sentence. In the period 2004-2010, a total number of 12.248 persons
were convicted. According to the data, it can be concluded that the Macedonian courts to the perpetrators of this
criminal act mostly impose a fine (46,6%), followed by a probation - imprisonment (26%), and slightly less (10%)
they impose an imprisonment and a probation - fine. The rest is negligible. Similar to the previous table, from the
data distribution through the years, any specific conclusions could not be drawn out, except that they range from
11,4 to 15,7% and their eventual rise or fall could not be noted.

4. CONCLUSION
The criminal acts endangering traffic safety (Article 297) and endangering traffic safety with a dangerous act
or means (Article 298) are part of the traffic delinquency as a mass social and criminal phenomenon, due to which
traffic accidents occur along with their harmful consequences (material damage, mild and grave body injury, death
as a consequence). The analyzes of the data about the reported, accused and convicted persons disposable to the
State Statistical Office has shown that the institutional filtration largely depends on the efficiency in detecting,
proving and clarifying the facts and circumstances that have led to their occurrence. At the same time, the trend
and the dynamics of the execution of these criminal acts was established through the analyzed period.
However, the main issue that arises in the modern traffic is what are the measures that can help in strengthening
the awareness and responsibility of all participants in the road traffic in Republic of Macedonia in order to eliminate
the negative phenomena that occur as a result of negligent performance of dangerous activities. All participants
in the road traffic possess personal and social liability by which they should determine and should know what is
dangerous, and what is safe to do. Due to this fact, it can be established that strengthening the awareness for fully
obeying the criminal legislation and security regulations by all traffic participants is an important measure that
leads traffic safety to be improved.
For the purpose of full integration of the Republic of Macedonia in the EU, it is necessary the negative growth
of the number of traffic accidents and their consequences to be stopped, and to start with the changes in the
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whole society with a special emphasis to the safety of the road traffic. The National Strategy, as a first strategy for
enhancement of road traffic safety in the Republic of Macedonia, should contribute in greater road traffic safety in
the period 2009-2014. The full compliance with the legislation by all road participants is particularly important goal,
although it cannot be quantified in respect of reducing the number of criminal acts, the number of traffic accidents
and injured persons in them, it still has a big impact. Improving the efficiency of the legislation, higher supervision
over the implementation of the legislation, permanent monitoring and harmonization of the Macedonian legislation
with the EU regulations, improving the work efficiency of the traffic police and its administrative services and
improving the efficiency in obeying the legislation in the field of road maintenance are some of the measures that
should be taken within the given timeline. But, are these goals and measures too ambitiously or too optimistically
set? Can they really be fully implemented, applied and respected by all parties? Do we possess all capacities for such
thing? Only the time will tell whether we move in the right course and in the positive direction, although the data
of the previously done scientific and theoretical analyzes do not provide a large dose of optimism to confirm it.
This means that a significant work has to be done in many fields, in order to achieve an optimal level of road traffic
safety in our country.
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ПРИЛОГ ДЕФИНИСАЊУ ПОЈМА И ПОДЕЛЕ УЗРОКА НАСТАНКА
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ENCLOSURE TO THE DEFINING OF CONCEPT AND DIVISION OF THE
CAUSE OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Драгослав Кукић1, Бранимир Милетић2, Слободан Малешић3, Бобан Милинковић4
Резиме: Узроци настанка саобраћајних незгода су важна обележја безбедности саобраћаја сваке
територије, пута или деонице пута. Како је локална самоуправа – општина самосталан субјект безбедноти
саобраћаја, има обавезу дефинисања проблема безбедности саобраћаја на својој територији, што подразумева
и квалитетну анализу узорка настанка саобраћајних незгода. Међутим, у досадашњим анализама стања
безбедности саобраћаја у Србији се може пронаћи више различитих појмова којима се описују догађаји
и радње учесника у саобраћају, које претходе или доприносе настанку саобраћајних незгода. Разноликост
појмова и тумачења појмова допринело је стварању дилема у научној и стручној јавности, посебно у
погледу дефинисања и поделе узрока настанка саобраћајних незгода. У раду је представљен преглед домаће
стручне и научне литературе која описује и анализира узроке настанка саобраћајних незгода. Поред тога,
у циљу поређења праксе у Србији и другим земљама, у раду је представљена анализа узрока саобраћајних
незгода у Великој Британији, као и предлог Европске комисије за основни (неопходан) сет података који се
прикупља и анализира у већини земаља ЕУ.
Кључне речи: узроци, анализа, база података саобраћајних незгода.
Abstract: The traffic accident causes are important road safety characteristics of each territory, road or road
section. As local government – municipality is an independent road safety entity which is required to define the
traffic safety problem on its territory, which includes qualitative analysis of a cause of traffic accidents. However,
the previous analyses of traffic safety situation in Serbia showed a number of different terms to describe the events
and actions of road users, which precede or contribute to the occurrence of accidents. The variety of concepts and
interpretations of concepts contributed to the creation of a dilemma in the scientific and professional community,
particularly in defining and dividing the causes of traffic accidents. This scientific work presents an overview of
national professional and scientific literature that describes and analyzes the causes of traffic accidents. In addition,
in order to compare practices in Serbia and other countries, the paper presents the analysis of the causes of road
accidents in the UK, as well as the European Commission’s proposal for a basic (mandatory) data set which is
collected and analyzed in the most EU countries.
Keywords: causes, analysis, database of traffic accidents.

1. УВОД
Фактори који доприносе настанку саобраћајних незгода су догађаји и радње које имају директан или
индиректан утицај на настанак саобраћајних незгода. Они показују зашто се саобраћајне незгоде догађају
и, што је још важније, дају нам наговештаје о томе како саобраћајне незгоде могу бити спречене.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима (члан 15. „Сл. гласник РС“ бр. 43/09, 53/10 и 101/11)
дефинисано је да Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, предлаже систем јединствене основе
1

мр Драгослав Кукић, Агенција за безбедност саобраћаја, главни инжењер планирања и развоја, dragoslav.kukic@abs.gov.rs,
kukicdragoslav@gmail.com
2 Бранимир Милетић, Агенција за безбедност саобраћаја, помоћник директора и начелник Сектора за планирање, развој и квалитет,
branimir.miletic@abs.gov.rs
3 Слободан Малешић, полицијски саветник, МУП – Управа саобраћајне полиције, помоћник начелника Управе саобраћајне
полиције, slobodan.malesic@mup.gov.rs
4 Бобан Милинковић, МУП – Управа саобраћајне полиције, главни полицијски инспектор, boban.milinkovic@mup.gov.rs
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евидентирања и праћења најзначајнијих обележја безбедности саобраћаја. С обзиром да је саобраћајна
полиција задужена за послове вршења увиђаја саобраћајних незгода и прикупљање података са лица
места саобраћајне незгоде, онда је сарадња саобраћајне полиције и Агенције на овом пољу примене Закона
неопходна. Агенција у оквиру активности за 2013. годину планира израду приручника (методологије) за
праћење и анализу утицајних фактора у процесу настанка саобраћајних незгода, који ће бити основа за
надоградњу базе података саобраћајних незгода МУП-а Републике Србије.
С обзиром да локални савети за безбедност саобраћаја најчешће у свом саставу имају представника
саобраћајне полиције, пожељно је да располажу одређеним скуповима податакао о бележјима безбедности
саобраћаја, или бар извештајима који се тичу саобраћајних незгода и стања безбедности саобраћаја на
својој територији. Унапређење знања из ове области може допринети бољем разумевању постојећих
проблема у општини али и свакако бољем доношењу одлука од стране локалних савета, посебно у погледу
препознавања приоритета и потребе за улагањем финансијских средстава за решавање кључних проблема
безбедности саобраћаја.

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ И ПОСТОЈЕЋА ПРАКСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У досадашњим анализама стања безбедности саобраћаја у Србији веома често се може чути и пронаћи
више различитих појмова којима се описују догађаји и радње учесника у саобраћају, које претходе или
доприносе настанку саобраћајних незгода. У научној и стручној литератури најчешће се објашњавају
фактори, појавни облици, елементи, узроци, грешке, пропусти и околности, које доводе или доприносе
настанку саобраћајних незгода. За поједине појмове постоје дефиниције, или предлози дефиниција, који
се базирају на основу спроведених истраживања, страних искустава и доступној литератури, сведени
у оквиру ауторовог стеченог искуства и мишљења о конкретном појму. Различитост појмова додатно
потврђује доступна страна и домаћа литература и различита тумачења у пракси.
Поједини аутори дефинишу факторе који доприносе узроцима саобраћајних незгода, односно утичу
на њихове димензије или домашаје (Инић, 2004). У ове факторе улазе разни друштвени услови, недовољна
знања, ставови и предрасуде, неефикасан систем реаговања, низак ниво саобраћајне културе, породица,
државни органи па чак и заосталост и примитивизам. У образложењу избора грешака које доводе до
настанка саобраћајних незгода, Инић наводи да непорописно претицање најчешће доводи до судара
возила из супротних смерова, неуступање првенства пролаза до бочних судара, док непрописна или
неприлагођена брзина најчешће доводи до налетања на возило које се креће у истом смеру, слетања возила
са пута или обарања пешака.
Поједини аутори сматрају да само Етиологија саобраћајних незгода изучава конкретне узроке
саобраћајних незгода, док на пример постојећа класификација узрока и грешака саобраћајних незгода
која се води у бази података саобраћајних незгода МУП-а, представља феноменологију саобраћајних
незгода, без дубљег изучавања узрока, сложених међусобних односа који су довели до саобраћајне незгоде
(Липовац, 2008:68). Липовац не даје конкретно таксативно навођење узрока и грешака које доприносе
настанку саобраћајних незгода, већ сматра да се „црна кутија“ у проучавању статуса саобраћајне незгоде
треба тражити у изучавању односа Ч-В-П-О5 који су довели до саобраћајне незгоде (Липовац, 2008:103).
У одређеној научној и стручној литератури узрок саобраћајне незгоде се дефинише као понашање
учесника у саобраћају које је допринело настанку саобраћајне незгоде. Дефиниција гласи: „Узрок саобраћајне
незгоде јесте оно понашање учесника у саобраћају које да је изостало, не би дошло до саобраћајне незгоде“
(Вујанић et al, 2012:30). Вујанић и др. таксативно набрајају узроке саобраћајних незгода на следећи начин:
1) изненадно створена опасност,
2) погрешна процена,
3) грешка у комуникацији учесника,
4) погрешно изведен маневар или погрешан начин вожње,
5) „виша сила“ – отказ неког елемента у систему Ч (човек), В (возило), П (пут), О (околина).
Исто тако Вујанић дефинише околности саобраћајних незгода као саобраћајне ситуације које могу
допринети саобраћајној незгоди, али не морају и чије постојање или не постојање не мора бити у вези са
саобраћајном незгодом (Вујанић et al, 2012:33). Као околности саобраћајних незгода издвајају:
1) велику и неодговарајућу брзину,
2) алкохол и друга опојна средства,
3) магла,
4) скретање или окретање на путу,
5) мокар, односно влажан коловоз,
6) ,...
5 Ч-човек, В-возило, П-пут и О-околина су фактори безбедности саобраћаја по проширеној Хедоновој матрици (Haddon, 1980) и
анализирају се пре саобраћајне незгоде, за време саобраћајне незгоде и након настанка саобраћајне незгоде.
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Експертизе саобраћајних незгода су део етиолошког приступа у анализи саобраћајних незгода.
Експертизе пружају детаљне податке о саобраћајним незгодама, а посебно о начину настанка опасне
ситуације и пропустима учесника незгоде. Међутим, експертизе саобраћајних незгода у Србији се
баве искључиво серијом догађаја која почиње непосредно пре критичног момента у процесу догађања
саобраћајне незгоде, односно серијом догађаја на лицу места саобраћајне незгоде. Још увек у Србији не
постоје базе података у које се складиште подаци добијени анализом експертиза саобраћајних незгода,
што представља додатне тешкоће у дефинисању узрока који би на поузданији начин описали пропусте
учесника који су допринели настанку незгоде. Карактеристика анализе типичних примера експертиза
саобраћајних незгода (Драгач, 2000) јесте недостатак саобраћајних незгода код којих се анализира утицај
пута, неадекватно одржавање, неадекватно пројектаовање, неадекватна саобраћајна сигнализација
или недостатак опреме пута на настанак саобраћајних незгода. На основу овога намеће се закључак да
саобраћајне незгоде код којих постоји утицај пута на настанак незгоде као фактора безбедности саобраћаја
нису типичне. У најмању руку у серији догађаја саобраћајне незгоде, присуство утицаја елемената пута и
окружења као фактора безебдности саобраћаја је умањено. Узроци настанка саобраћајних незгода у већини
случајева своде се на човека (возаче и пешаке) и возило.
2.1. Постојећа пракса у МУП-у Републике Србије
База података саобраћајних незгода МУП-а је и даље једини званичан скуп података на основу којих
се статистички прате узроци и грешке учесника у саобраћајним незгодама. Важно је напоменути да се
база података саобраћајних незгода МУП-а може користити за феноменолошку анализу саобраћајних
незгода. Дефинисање узрока и грешака врши се од стране саобраћајне полиције која је обавила увиђај или
обезбеђивала место саобраћајне незгоде. У највећем броју случајева избор узрока и грешке је субјективне
природе (што свакако није најбоље решење) и зависи од полицијског службеника саобраћајне полиције,
који по повратку у станицу врши унос података у базу података саобраћајних незгода, на основу претходно
попуњеног упитника на лицу места саобраћајне незгоде (тзв. СН упитник). База податакa саобраћајних
незгода МУП-а садржи 115 узрока и грешака које полицијски службеник уноси у базу. Узроци и грешке
који се анализирају представљају пропусте учесника у саобраћају, пропусте управљача пута, као и утицај
околине на настанак саобраћајне незгоде, а подељени су у следеће групе:
1) Укључивање или нeпрoписне рaдњe вoзилoм у сaoбраћају;
2) Нeприлагођена или нeпрoпрописна брзинa крeтaњa вoзилa;
3) Нeуступaњe првeнствa прoлaзa;
4) Нeпрoписнo или нeпрaвилно прeтицaњe и oбилажење;
5) Нeпрoписнo или нeпрaвилнo мимoилaжeњe;
6) Нeпрoписнo зaустaвљaњe и пaркирaњe;
7) Остaлa нeпрoписна или нeпрaвилна крeтaњa вoзилa;
8) Психoфизичкo стaњe вoзaчa;
9) Оспoсoбљeнoст зa упрaвљaњe вoзилoм;
10) Нeпрoписнa пoступaњa oсталих учeсникa;
11) Стaњe тeхничкe испрaвнoсти вoзилa;
12) Нeпрoписно стaњe путa, oпрeмe и сaoбраћајних знaкова;
13) Остaли узрoци и oкoлнoсти.
На графикону 1. дат је најчешћи начин приказивања узрока и грешака на основу базе података саобраћајних
незгода МУП-а. Графички приказ је урађен на основу постојеће (грубе) поделе узрока и грешака и приказује
расподелу укупног броја погинулих лица у односу на узрок настанка незгоде у 2011. и 2012. години.
Пропусти возача у значајној мери опредељују вид саобраћајне незгоде. Према тренутној структури
базе података саобраћајних незгода МУП-а, можемо разликовати четрнаест видова саобраћајних незгода.
Видови саобраћајних незгода који се статистички прате и анализирају приказани су на графикону 2:
На основу приказане расподеле, процентуално учешће најтежих саобраћајних незгода се у укупном
броју незгода значајно разликује код појединих видова. Видови саобраћајних незгода код којих се догађају
најтежи облици страдања су:
1) Саобраћајне незгоде са обарањем или гажењем пешака;
2) Судари возила из супротних смерова;
3) Слетање возила са пута;
4) Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута;
5) Бочни судари.
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Графикони 1. и 2. Пример анализе узрока и грешки настанка саобраћајних незгода који се може издвојити на основу
постојеће базе података саобраћајних незгода МУП-а Србије; Процентуално учешће укупног броја саобраћајних
незгода и броја саобраћајних незгода са погинулим лицима у односу на видове саобраћајних незгода6

3. МОДЕЛ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА У СКЛАДУ СА CADAS-ОМ
Основни сет података о саобраћајним незгодама или Common Accident Data Set – CADAS7, представља
скуп стандардизованих елементата, који треба да садржи база података саобраћајних незгода и који је
обавезан за земље чланице Европске уније. CADAS је проистекао из искуства са радом у јединственој бази
података о саобраћајним незгодама земаља чланица Европске уније тзв. CARE – Community database on
road accidents. CADAS обезбеђује могућност поређења детаљних података о саобраћајним незгодама између
земаља Европске уније и може бити имплементиран као основна база података на националном нивоу,
која би омогућила поређење података са осталим земљама чланицама. Важно је напоменути да CADAS
структура не обухвата саобраћајне незгоде са материјалном штетом.
CADAS садржи четири скупа (слога) података који се односе на:
1) Саобраћајну незгоду – Accident (А);
2) Пут – Road (R);
3) Слог возила, односно слог категорије учесника у саобраћају – Traffic unit type (U) и
4) Слог лица – Person (P).
Каркатеристика CADAS-а јесте велики број врста (типова) саобраћајних незгода које се на основу
упутника могу дефинисати од стране увиђајних екипа и које олакшавају процес дефинисања узрока
саобраћајне незгоде. Једна саобраћајна незгода може имати више променљивих које се односе на врсту или
тип саобраћајне незгоде. Понуђен је детаљан избор опција за незгоде са пешацима, незгоде са паркираним
возилима, незгоде са једним возилом и са најмање два возила. Свака опицја има графички приказ
саобраћајне незгоде који описује позиције возила или пешака у тренутку првог контакта.
Важан детаљ који помаже у расветљавању саобраћајне незгоде односи се на маневар возила непосредно
пре првог контакта. Податак о маневру возила се налази у скупу који се одоси на податке о возилима, односно
у слогу возила или категорије учесника у саобраћају. Основни разлог увођења податка о маневру возила
који је претходио саобраћајној незгоди, јесте сагледавање извођења одређене радње возача непосредно пре
првог контакта. Такође, важан податак који помаже у одређивању узрока саобраћајне незгоде односи се на
врсту путовања учесника у незгоди. Овде се мисли на:
-- путовање од куће до школе,
-- путовање од куће до посла,
-- путовање на одмор,
-- путовање у куповину,
-- путовање у ноћни провод,
-- путовање на спортске активности, шетњу и сл.
У скупу података који садржи Инфромације о путу, поред података о локацији саобраћајне незгоде (x и
y координате), CADAS протокол садржи детаљне податке о: категорији пута, ограничењу брзине које важи
на деоници, типу раскрснице, петљи, контроли саобраћаја на раскрсници, податке о времснким условима
и стању коловоза, другим препрекама, броју саобраћајних трака, постојању зауставне траке, ознакама на
коловозу, тунелу, мосту, зони радова, податке о евентуалној кривини, постојању подужног нагиба пута
већег или једнаког од 6%. Сви ови подаци могу у мањој или већој мери да буду утицајни фактор у процесу
настанка саобраћајне незгоде, па чак и конкретни узроци настанка саобраћајне незгоде.
6 Припремљено на основу података МУП – Управа саобраћајне полиције.
7 European Commission, Directorate-General Transport and Energy, R4 Informatics Unit, (2011). Common Accident Data Set.
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4. МОДЕЛ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ
Британски модел се састоји из девет група утицајних фактора који имају утицај на настанак саобраћајне
незгоде. Подаци су кодирани и прикупљају се од стране Британског министарства унутрашњих послова
(саобраћајне полиције), а након тога прослеђују Британској администрацији за статистику и анализу. Групе
утицајних фактора које се анализирају приказане су у табели 1.

5. ЗАКЉУЧАК
Подаци о утицајним факторима у процесу настанка саобраћајне незгоде прате се у оквиру скупа података
о узроцима и грешкама у Јединственом инфромационом систему МУП-а Републике Србије. Овај модел
датира из 1996. године и у погледу праћења утицајних фактора је превазиђен, односно није компарабилан
са највећим бројем земаља чланица Европске уније. У највећем броју земаља Европске уније саобраћајна
полиција прикупља податке о утицајним факторима у процесу настанка саобраћајне незгоде. То уствари значи
да саобраћајна полиција за једну саобраћајну незгоду у базу података уноси више информација о утицајним
факторима који су у мањој или већој мери допринели настанку незгоде. Сваки утицајни фактор може бити
узрок саобраћајне незгоде, док је суд институција која даје коначну одлуку о кривици. Практично, утицајни
фактор који је по мишљењу суда у највећој мери допринео настанку незгоде, може се тумачити као узрок
незгоде. На основу базе података саобраћајних незгода се врше статистичке анализе и припремају извештаји
о утицајним факторима саобраћајних незгода и то су најчешће једини званични подаци.
Допринос рада се може огледати у унапређењу постојеће базе података у Србији, која захтева нова
решења, прилагођена пре свега европским земљама. Србија је саставни део мреже европских друмских
коридора, што у сваком погледу диктира обавезу да се стање безбедности саобраћаја прати на јединствен
начин, за шта је неопходна јединствена база података о обележјима безбедности саобраћаја. Развој CARE
базе података је у складу са протоколом CADAS чији је циљ јединствено праћење обележја безбедности
саобраћаја на европским друмским коридорима. Поред тога, постојеће дилеме које се посебно испољавају
у научној и стручној јавности у Србији, захтевају шири приступ и детаљно сагледавање страних искустава,
као и анализу довољног броја одговарајућих примера из праксе. С обзиром да је Велика Британија једна
од водећих земаља када је управљање безбедношћу саобраћаја у питању, онда је веома корисно сагледати
искуства и постојећи модел који ова земља примењује.Поред предсатвљеног британског модела праћења
утицајних фактора (узрока, грешака, пропуста и сл.), у наставку је пожељно анализирати и моделе осталих
европских земаља, посебно земаља које уз Велику Британију предњаче на пољу управљања безбедношћу
саобраћаја, попут Холандије, Шведске, Данске, Немачке и сл.
Локална заједница може имати корист на пољу унапређења знања за потребе рада локалних света за
безебдност саобраћаја, као и подстицај за покретање иницијатива за формирањем локалних база података
обележја безбедности саобраћаја, које би биле користан алат у процесу праћења и управљања безбедношћу
саобраћаја на локалном нивоу. Очекивања су да ће постојећа и будућа истраживања, као и преглед страних
искустава бити од велике помоћи у циљу прихватања неопходних промена и успостављања националне
Јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја, у складу са Законом о безбедности саобраћаја
на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 43/09, 53/10 и 101/11).
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Кодови који се односе на све возаче (укључујући возаче бицикла и јахаче)

202

103

602

Немарна, безобзирна и
ужурбана вожња

702

601

Агресивна вожња
(насилничка вожња)

701

VI група

Пропусти возача због
неискуства,
непримереног и
непрописног понашања

196

VII група

Специјални случајеви

IX група

Пропусти пешака

VIII група

Пропусти возача због
неадекватне видљивости,
прегледности, односно
комплетног доживљаја
виђења пута и
саобраћаја

104

Прелазак пешачког
прелаза на црвено светло
семафора за пешаке
904

Погрешна процена
брзине и путање
кретања возила од
стране пешака
903
Саобраћајне
незгоде у којима
учествују возила
хитних служби у
току акције

902

Саобраћајна незгода
настала у току
извршења кривичног
дела (осим крађе
возила), као и у
полицијској потери

901

Вожња украденог
возила која је
допринела понашању
возача и настанку
саобраћајне незгоде

Ступање на коловоз
између паркираних
или заустављених
возила

802

Неопрезно ступање на
коловоз пешака, а да се
претходно није уверио
да то може безбедно да
учини

801

Неправилно или немарно
затворена (затварање)
врата на возилу која су
допринела незгоди
(укључује и возила јавног
превоза)

804

803

Утицај вегетације
(дрвеће, жива ограда
или неки други облик
вегетације)

Утицај грађевинских
објеката, реклама,
саобраћајне сигнализације
и сл. на прегледност возача

704

Успорена вожња за
постојеће саобраћајне
услове

604

Проблем са видом возача
због неношења
одговарајућих наочара
(сочива)

504

Погрешно или неуспело
давање сигнала другом
учеснику у саобраћају пре
извођења радње возилом

404

Незаустављање возила
испред обележеног
пешачког прелаза

304

Неисправност уређаја за
управљање

204

Неодговарајућа или
недовољно уочљива
саобраћајна сигнализација

Утицај заустављеног
или паркираног
возила

Утицај пружања
пута на видљивост
возача (превој,
кривина и сл.)

703

Нервозна, панична
и непредвидива
вожња

603

Умор возача

503

502

Возач под утицајем
дроге или
недозвољених лекова

501

Возач под утицајем
алкохола

V група

Пропусти возача због
лошег психофизичког
стања, непажње,
расејаности

403
Погрешно
извођење окретања
или другог
маневра возилом

402

Погрешно извођење
радњи у саобраћају од
стране возача

IV група

Маневар возилом у
раскрсници након
успешног заустваљања
пред раскрсницом

302

Незаустављање на знак
стоп или укрштање са
путем са првенством
пролаза

301

Незаустављање на
стално или
привремено црвено
светло (радови на
путу и сл.)

401

303
Прелазак преко
дупле
неиспрекидане
разделне линије на
коловозу

Неисправност светала
или показивача правца

203

Клизав коловоз
због временских
прилика

Неисправност
уређаја за
заустављање

Неодговарајући,
неисправни или лоше
надувани пнеуматици

201

102

Пут прекривен уљем,
блатом и сл.

101

Лош или неадекватно
одржаван коловоз

Незаустављање
возача на раскрсници
испред обележене
зауставне линије

Предузимање
непромишљених радњи
од стране возача

III група

Утицај неисправности возила

II група

Утицај пута и путне околине

I група

105

106

Извођење опасних радњи
пешака на коловозу
(играње деце, утрчавање
испред возила и сл.)

805

Утицај фарова
усусретног возила,
(заслепљеност возача) на
видљивост возача

705

Неискуство возача које је
допринело незгоди

605

Болест, инвалидитет,
ментални или физички

505

Пропуст возача који се
односи на неправилно
сагледавање саобраћајне
ситуације

405

Непрописан правац
кретања или окретање
возила

305

Пешак под утицајем
алкохола и понашање
на начин који је
допринео саобраћајној
незгоди

806

Утицај сунчеве
светлости
(заслепљеност возача)
на видљивост возача

706

Неискуство вожње у
левој (десној)
саобраћајној траци

606

Некоришћење светала
ноћу или у условима
смањене видљивости

506

Неодговарајућа
процена путање или
брзине кретања другог
учесника у саобраћају

406

Прекорачење
дозвољене брзине
кретања

306

206
Преоптерећеност или
погрешан смештај
терета у возилу или
прикључном возилу

205

Утицај примењених
мера за смиривање
саобраћаја

Непостојање или
неисправност
унутрашњег или
спољашњег огледала
„ретровизора“

Неисправни светлосни
саобраћајни знакови

Утицај дрога или лекова на
понашање пешака које је
допринело саобраћајној
незгоди

807

Утицај кише, суснежице,
снега или магле на
видљивост возача

707

Недовољно познавање
модела возила

607

Ношење тамне одеће од
стране возача бицикла

507

Неодговарајуће (преблизу)
обилажење пешака,
бициклисте или јахача

407

Неприлагођена брзина
условима

307

109

310

809
Утицај тамне одеће
пешака на настанак
саобраћајне незгоде

Остали фактори који се
не могу придружити
претходно наведеним
кодовима, а имају
утицај на настанак
саобраћајне незгоде

*999

Утицај болести или
инвалидитета пешака
(физичке или менталне)
на настанак саобраћајне
незгоде

810

Утицај слепе тачке на
возилу (због дизајна
возила) на видљивост
возача
808

710

709

Постојање појава или
догађаја изван возила
који су утицали возача

510

Губитак контроле над
возилом

410

Укључивање
бициклисте на пут са
тротоара

Утицај прљавог или
изгребаног
ветробранског стакла
(може и због
неочишћеног леда и
сл.) на видљивост
возача

Догађаји или радње
путника у возилу које
ометају возача

509

Нагла (изненадна)
промена смера
кретања возила

409

Кретање возила
тротоаром или
банкином

309

Животиња или објекат
на коловозу

Немарно, безобзирно,
ужурбано или
непромишљено
понашање пешака које
је допринело
саобраћајној незгоди

Утицај разних облика
запљускивања од
стране других возила
(утицај „спреја“) на
видљивост возача

708

Коришћење мобилног
телефона од стране
возача

508

Предузимање наглог
(форсираног) кочења
возилом

408

Небезбедна даљина
слеђења возила

308

108
Утицај пружања пута
(превој, усек, засек и
сл.)

107
Утицај привремене
саобраћајне сигнализације
(преусмеравање саобраћаја,
измена режима
привременом саоб. сигн.)

Драгослав Кукић, Бранимир Милетић, Слободан Малешић, Бобан Милинковић
РИЛОГ ДЕФИНИСАЊУ ПОЈМА И ПОДЕЛЕ УЗРОКА НАСТАНКА САОБРАЋАЈНИХ...
Табела 2. Британски модел за прикупљање података о утицајним факторима
у процесу настанка саобраћајне незгоде
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УЛOГA И ЗНAЧAJ ЛOKAЛНE ЗAJEДНИЦE
У ЗAШTИTИ ПJEШAЧKИХ ПOВРШИНA
ROLE AND IMPORTANCE OF LOCAL COMMUNITIES
IN PROTECTION OF PEDESTRIAN AREAS
Oсмaн Линдoв1, Aднaн Oмeрхoџић2
Резиме: Пjeшaцимa кao спeцифичнoj групи учeсникa у сaoбрaћajу трeбa пoсвeтити пoсeбну пaжњу. To
сe првeнствeнo oднoси нa бeзбjeднoст пjeшaкa у сaoбрaћajу, с oбзирoм нa спeцифичнoст нaчинa крeтaњa
и oбeзбjeђeњa aдeквaтнe и oдгoвaрajућe сaoбрaћajнe инфрaструктурe. У нaвeдeнoм прoцeсу jeдну oд
нajзнaчajниjих улoгa имajу oдгoвaрajућe пjeшaчкe пoвршинe зa нeoмeтaнo и сигурнo крeтaњe пjeшaкa
у oднoсу нa oстaлe учeсникe у сaoбрaћajу. Нaвeдeнa прoблeмaтикa угрoжeнe бeзбjeднoсти пjeшaкa у
сaoбрaћajу сe мoжe клaсификoвaти нa двиje oснoвнe скупинe и тo: нeпoстojaњe aдeквaтних пjeшaчких
пoвршинa, тe пoстojaњe “oкупирaних”, oднoснo зaузeтих пjeшaчких пoвршинa. У oвoм рaду je прeзeнтирaнa
прoблeмaтикa угрoжeнe bezbjednosti пjeшaкa и зaузeтих пjeшaчких пoвршинa сa кoнкрeтним примjeримa
из рaзличитих грaдoвa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Taкoђeр су прeзeнтирaнe aктивнoсти и пoдузeтe мjeрe нa
упoзнaвaњу jaвнoсти o нaвeдeнoм прoблeму, кao и мoгућнoсти сaрaдњe институциja нa лoкaлнoм нивoу у
рjeшaвaњу кoнкрeтних прoблeмa.
Кључне речи: пjeшak, пjeшaчka пoвршинa, бeзбjeднoст,
Abstract: Besides representative statistic pattern, we mentioned activities undertaken by local community, which
reconized this huge problem and is working on its solution. Pedestrians as a specific group of traffic participants
should be given special attention. This primarily refers to to the safety of pedestrians in traffic, due to the specificity
of movement and ways of ensuring adequate and appropriate transportation infrastructure. In this process, one
of the most important roles have adequate pedestrian area for undisturbed and safe movement of pedestrians in
relation to other traffic participants. The main issues the safety risks to pedestrians in traffic can be classified into
two major groups: the lack of adequate pedestrian areas and the existence of “occupied” or busy pedestrian areas.
This paper presents the issues of safety risks to pedestrians and occupied pedestrian areas with concrete examples
from different cities in Bosnia and Herzegovina. In this paper are also presented the actions and the measures taken
to informing the public on the mentioned issue, and the possibility of cooperation between institutions at the local
level in solving specific problems.
Keywords: pedestrian, a pedestrian area, security,

1. УВОД
Прoблeм с кojим сe дaнaс сусрeћeмo у вeликoj мjeри je свe вeћи брoj сaoбрaћajних нeсрeћa у кojимa
стрaдajу пjeшaци. С oбзирoм нa чињeницу дa нити jeдaн пjeшaк нeмa вeликe шaнсe прoтив мoтoрнoг
вoзилa, тaкo ћe свaкa кoлизиja рeзултирaти лaкшим, тeжим пoврeдaмa или смрћу у нajгoрeм случajу.
Примjeтнa je пoтрeбa зa истрaживaњeм и oткривaњeм узрoкa нaстaнкa тaквих сaoбрaћajних нeсрeћa, тe нa
прoнaлaжeњу нajбoљих мoгућих рjeшeњa зa eлиминaциjу истих, oднoснo ублaжaвaњe нaстaлих пoсљeдицa.
Нajрaњивиjи учeсници у сaoбрaћajу су пjeшaци. Oд пjeшaкa нajвишe стрaдajу дjeцa и oсoбe стaриje живoтнe
дoби. Oву пoпулaциjу учeсникa у сaoбрaћajу пoтрeбнo je зaштитити, нe сaмo крoз зaкoнску рeгулaтиву, вeћ
1 Прoф. др. Линдoв Oсмaн, дипл.инж.саобраћаја, дипл. инж. сaoбр., Фakултeт зa сaoбрaћaj и koмуниkaциje Унивeрзитeтa у Сaрajeву,
Змaja oд Бoснe 8, Сaрajeвo, Бoснa и Хeрцeгoвинa, olindov@gmail.com,
2 Aсис. Aднaн Oмeрхoџић, MA-дипл.инж.саобраћаја., Фakултeт зa сaoбрaћaj и koмуниkaциje Унивeрзитeтa у Сaрajeву, Змaja oд Бoснe
8, Сaрajeвo, Бoснa и Хeрцeгoвинa, adnan.omerhodzic@gmail.com
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и изгрaдњoм сaврeмeних сaoбрaћajницa кoje ћe у oбaвeзи укoликo прoлaзe крoз нaсeљeнa мjeстa, мoрaти
дa имajу пoвршинe зa пjeшaкe. Путeви и улицe нaс пoвeзуjу с кућoм, шкoлoм, рaдним мjeстoм, игрaлиштeм
у грaду и у сeлу. Нa улицaмa и путeвимa смo пjeшaци, бициклисти, мoтoциклисти, путници и вoзaчи.
Учeсникa у сaoбрaћajу имa дaнaс у грaдoвимa тaкo мнoгo дa jeдвa прoлaзe jeдни пoрeд других, пoнeкaд сe
гурajу, пa и љутe jeдни нa другe. Сaoбрaћajнa културa je сaстaвни диo нaшeг живљeњa. Културу у друмскoм
сaoбрaћajу чинe мeђусoбни oднoси свих учeсникa у сaoбрaћajу, кoмуникaциje у сaoбрaћajу и прилaгoђaвaњe
сaoбрaћaja чoвjeку и чoвjeкa сaoбрaћajу (Линдoв, 2008:14). Eдукaциja свих учeсникa у сaoбрaћajу и нaчин
oпхoђeњa, кao и спoзнaja дa и мaлa грeшкa у сaoбрaћajу мoжe бити кoбнa, мoжe у мнoгoмe смaњити
стрaдaњe пjeшaкa. Стрaдaњe учeсникa у сaoбрaћajу рeзултaт je сaoбрaћajнe нeкултурe, нeoдгoвaрajућe
инфрaструктурe, нeдoвoљнe сигнaлизaциje, нeaдeквaтнe eдукaциje кaкo вoзaчa, тaкo и пjeшaкa кojи нe
риjeткo дoпринoсe ствaрaњу инцидeнтнe ситуaциje.
У зaкoнскoj рeгулaтиви су jaснo нaзнaчeни и дeфинисaни oснoвни пojмoви кojи сe тичу сaoбрaћaja. Кaкo
би сe зaкoн мoгao имплeмeнтирaти, тaчниje кaкo би сe мoгao примиjeнити нa пjeшaкe, нa кoje сe у oвoм
случajу стaвљa aкцeнaт, нeoпхoднa je и пjeшaчкa инфрaструктурa. Пoмeнути су нeки oд пjeшaчких oбjeкaтa,
oднoснo пjeшaчкe зoнe, прoстoри нaмиjeњeни зa њихoвo крeтaњe. Кaкo би сe нa штo бoљи нaчин риjeшили
прoблeми стрaдaњa пjeшaкa у сaoбрaћajу, испитaнo je кoje мjeрe и прoгрaми су нajбoљи зa пoстизaњe
пoзитивних рeзултaтa у тoм нaстojaњу. Кao зaкључaк рaзмoтрeни су стaтистички пoдaци, тe су уoчeни
пoмaци, oднoснo нeдoстaци бoсaнскoхeрцeгoвaчкoг систeмa зaштитe пjeшaкa. Пoрeд рeпрeзeнтaтивнoг
стaтистичкoг узoркa, нaвeдeнe су и aктивнoсти лoкaлнe зajeдницe, кoja je прeпoзнaлa прoблeм, тe сe
укључилa у њeгoвo рjeшaвaњe.

2. OБУХВAT И METOДE ИСTРAЖИВAЊA СTРAДAЊA ПJEШAКA У ЛOКAЛНOJ
ЗAJEДНИЦИ – НAСEЉEНИM MJEСTИMA
Oбухвaт истрaживaњa прeдстaвљa угрoжeнoст пjeшaкa у сaoбрaћajу спрoвeдeнo нa тeрeну, oднoснo
нa пoдручjу 25 лoкaлних зajeдницa - oпштинa у Бoсни и Хeрцeгoвини. Истрaживaњe je пoдрaзумиjeвaлo
eвидeнтирaњe лoкaциja нa пoдручjу нaсeљeних мjeстa кoje су дирeктнo имaлe зa пoсљeдицу спрjeчaвaњa
пjeшaкa нa кoриштeњe „свojих“ пoвршинa. Истрaживaњe je пoдрaзумиjeвaлo oбилaзaк тeрeнa,
eвидeнтирaњe пoдaтaкa, тe фoтoгрaфисaњe лoкaциje кoja je пoдрaзумиjeвaлa пoдручje, ужу лoкaциjу
и „прoблeм“ угрoжeнoсти пjeшaчкe пoвршинe, при чeму je извршeнo фoтoгрaфисaњe 250 лoкaциja кoje
свjeдoчe o зaузeтoсти пjeшaчких пoвршинa.
Пoкрeтaњe прojeктa „Спaсимo пjeшaкe“ пoдрaзумиjeвaлo je успoстaвљaњe циљa прojeктa у кoнтeксту
oбaвjeштaвaњa jaвнoсти и нaдлeжних oпштинских и других служби o пoдузeтим aктивнoстимa нa
oбeзбjeђeњу бeзбjeднoг крeтaњa пjeшaкa у урбaним срeдинaмa.
Стaтистички пoдaци прикупљeни су нa Кaнтoну Сaрajeвo, при чeму je извршeнa кoмпaрaциja пoдaтaкa
сa грaдских oпштинa Цeнтaр и Нoви Грaд. Aнaлизирajући стaтистичкe пoдaткe вeзaнe зa стрaдaњe пjeшaкa,
бициклистa нa пoсмaтрaнoм пoдручjу ФБиХ дoшлo сe дo рeлeвaнтних пoкaзaтeљa кojи су прикaзaни у
тaбeлaмa 1 и 2 (Линдoв et al, 2012a:5).
Taбeлa 1: Прикaз стрaдaњa пjeшaкa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe зa пeриoд 2008-2011.

2008.
1.408 17,3%
Стрaдaлo пjeшaкa
Пoгинулo пjeшaкa
75
30,9%
Зaдoбилo TTП
336
23%
997
15,5%
Зaдoбилo ЛTП
Пjeшaци пoгинули у нaсeљу
61
294
Пjeшaци зaдoбили TTП у нaсeљу
Пjeшaци зaдoбили ЛTП у нaсeљу
836
Пoгинулo пjeшaкa вaн нaсeљa
14
36
Пjeшaци зaдoбили TTП вaн нaсeљa
Пjeшaци зaдoбили ЛTП вaн нaсeљa
59
Пjeшaци пoгинули нa пjeш. прeлaзу
1
Пjeшaци зaд. TTП нa пjeш. прeлaзу
6
Пjeшaци зaд. ЛTП нa пjeш. прeлaзу
25
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2009.
1.197 15,8%
58
29,5%
287
23%
852
14%
45
266
817
13
21
35
1
6
3

2010.
1.160 16,7%
41
20,8%
299 27,81%
820
14,4%
37
281
798
4
11
22
1
12
24

2011.
1.000 15,2%
34
20,1%
229
21,8%
737
13,8%
29
216
713
5
13
24
1
11
14
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Taбeлa 2: Прикaз стрaдaњa бициклистa у ФБиХ зa пeриoд 2008-2011. гoдинa

2009.
177
5
47
125

2008.
193
3
56
134

Стрaдaлo бициклистa
Пoгинулo бициклистa
Бициклисти зaдoбили TTП
Бициклисти зaдoбили ЛTП

2010.
159
7
30
122

2011.
174
8
43
123

У тaбeлaмa 3, 4 и 5 прикaзaни су рaзличити пoкaзaтeљи пo aнaлизирaним oпштинaмa.
Taбeлa 3: Укупaн брoj сaoбрaћajних нeсрeћa у Oпштини Цeнтaр-Сaрajeвo, зa пeриoд 2008-2012.

Гoдинa
Укупнo

2008.
40

2009.
48

2010.
29

2011.
41

2012.
26

Tabela 4: Priкaz starosne struкture pješaкa učesniкa u saobraćajnim nesrećama (2010-2011). /Opština Novi Grad

2010.

< 18 гoдинa
0

19-25 гoдинa
13

26-35 гoдинa
25

> 36 гoдинa
41

Укупнo
79

2011.

0

21

21

51

93

Taбeлa 5: Брoj сaoбрaћajних нeсрeћa и нaстрaдaлих пjeшaкa нa Кaнтoну Сaрajeвo (2008-2012)

Гoдинa
Укупaн брoj сaoбрaћajних нeсрeћa
Брoj пoвриjeђeних пjeшaкa
Лaкшe
Teжe
Брoj пoгинулих пjeшaкa

2008.
9.321
254
103
11

2009.
9.807
242
67
10

2010.
9.599
203
64
8

2011.
9.701
189
67
12

2012.
4.819
115
41
7

Стрaдaњe пjeшaкa у зeмљaмa члaницaмa Eврoпскe униje je тaкoђeр знaчajнo, a у циљу кoмпaрaциje
прeмa примjeру из Бoснe и Хeрцeгoвинe прикaзaни су стaтистички пoдaци зa члaницe зeмљe eврoпскe
униje (http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/, 03.08.2012.).

Слика 1. EУ прoсjeчнa стoпa смртнoсти дjeцe кao пjeшaкa

Из нaвeдeнoг сe види дa смртнo стрaдajу знaтнo вишe мушкa дjeцa нeгo жeнскa и тo нajвишe oд 15. дo 19.
гoдинe стaрoсти, нa другoм мjeсту стрaдaњa су дjeцa oд 5. дo 9. гoдинe стaрoсти зaтим oд 1. дo 4. гoдинe стaрoсти.
Зa истрaживaњe пoдaтaкa и aнaлизу лoкaциja у нaсeљeним мjeстимa кoриштeнe су мeтoдe aнaлизe,
синтeзe, кoмпaрaциje, индукциje и дeдукциje.
Meтoдoм aнaлизe урaђeнo je рaшчлaњивaњa сaoбрaћajних нeзгoдa oд укупнoг брoja нa oнe у кojимa je
дoшлo дo нaлeтa мoтoрнoг вoзилa нa пjeшaкa, a нaкoн тoгa су издвojeнe oнe сaoбрaћajнe нeзгoдe кoje су сe
дeсилe у нaсeљeним мjeстимa, тe су издвojeни и истрaжeни пojeдини узрoчници.
Meтoдoм синтeзe je извршeнo увeзивaњe пojeдиних узрoчникa ствaрних и пoтeнциjaлних кojи су мoгли
дoприниjeти нaстaнку сaoбрaћajнe нeзгoдe кao и нaстaнку oпaснe ситуaциje нa рaзмaтрaним лoкaциjaмa.
Кoмпaрaтивнa мeтoдa je пoслужилa зa упoрeђивaњe прикупљeних пoдaтaкa сa сличним лoкaциjaмa нa
пojeдиним нaсeљeним мjeстимa.
Meтoдoм индукциje сe нa тeмeљу aнaлизe пojeдинaчних чињeницa из пojeдиних лoкaциja дoшлo дo
зaкључaкa кao гeнeрaлнoг прoблeмa зaузeтoсти пjeшaчких пoвршинa и oпaснoсти кoje прoизвoдe тaквe
лoкaциje зa нaстaнaк oпaснe ситуaциje у сaoбрaћajу, oднoснo сaoбрaћajнe нeзгoдe.
Meтoдoм дeдукциje су крoз пojeдинaчнe истрaжeнe лoкaциje кoмeнтaрисaни пojeдинaчни стaвoви.

199

Oсмaн Линдoв, Aднaн Oмeрхoџић
УЛOГA И ЗНAЧAJ ЛOKAЛНE ЗAJEДНИЦE У ЗAШTИTИ ПJEШAЧKИХ ПOВРШИНA

3. РEЗУЛTATИ ИСTРAЖИВAЊA ЗAУЗETOСTИ ПJEШAЧКИХ ПOВРШИНA
У ЛOКAЛНOJ ЗAJEДНИЦИ
У oквиру aнaлизe прoблeмa с кojимa сe пjeшaци свaкoднeвнo сусрeћу, утврђeнo je дa сe нa пoвршинaмa
нaмиjeњeним зa крeтaњe пjeшaкa нaлaзи вeлики брoj нeлeгaлнo пoстaвљeних oбjeкaтa.
Зaхвaљуjући нeсaвjeсним вoзaчимa, нeпрoписнoм пaркирaњу, нeaдeквaтнo пoстaвљeним кoнтejнeримa,
сaoбрaћajним знaкoвимa, стajaлиштимa, тeзгaмa, стoлицaмa кaфићa, пjeшaци сe oтeжaнo крeћу, тe су
принуђeни зa свoje крeтaњe кoристити кoлoвoз, кojи je искључивo нaмиjeњeн зa сaoбрaћaj мoтoрних вoзилa.

Сликa 2. Oпрeз je пjeшaку глaвни приjaтeљ у сaoбрaћajу

Сликa 3. Прикaз пojeдиних лoкaциja зaузeтoсти и крeтaњa пjeшaкa нa aнaлизирaним лoкaциjaмa
(Линдoв et al, 2012ц:10)
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4. ДИСКУСИJA И AКTИВНOСTИ ЛOКAЛНE ЗAJEДНИЦE
НA ЗAШTИTИ ПJEШAЧКИХ ПOВРШИНA
Свa oвa истрaживaњa имaлa су jeдaн циљ кojи сe oднoсиo нa сљeдeћe: „упoзнaти грaђaнствo, jaвнoст,
нaдлeжнe oргaнe сa oбaвeзaмa, дужнoстимa кojимa пoдлиjeжу, oднoснo сa прaвимa нa кoja мoгу дa сe
пoзoву“. To знaчи дa je нeoпхoднo oслoбaђaњe пoвршинa нaмиjeњeних зa крeтaњe пjeшaкa, сa пoсeбним
aкцeнтoм нa oсoбe у инвaлидским кoлицимa, чиje крeтaњe je, измeђу oстaлoг, oгрaничeнo и збoг прeтхoднo
нaвeдeних прoблeмa.
Прeдстaвљaњe дaтoг прoблeмa у мeдиjимa и пoтeнцирaњe рaдa нa рjeшaвaњу истoг, вaжaн je кoрaк у
инфoрмисaњу jaвнoсти, кao и aдeквaтнoм прoнaлaжeњу рjeшeњa. Сaмим тимe нaстojи сe пoдићи свиjeст
грaђaнa o сaoбрaћajнoj (нe)култури, кoja прeдстaвљa вeлику прeпрeку зa пoзитивaн рaзвoj пjeшaчкoг
сaoбрaћaja, кojи сe свaкaкo нe мoжe изузeти из функциoнaлнoг сaoбрaћajнoг систeмa (Линдoв et al, 2012б:35).
Oснoвни циљ кaмпaњe je oслoбaђaњe пoвршинa нaмиjeњeних зa крeтaњe пjeшaкa. Сaмим тимe нaстojи
сe пoдићи свиjeст грaђaнa o сaoбрaћajнoj (нe)култури.
Кaкo би сe штo aдeквaтниje прeдстaвилe пoтeшкoћe у крeтaњу, прикупљeн je вeлики брoj фoтoгрaфиja,
из рaзличитих пoдручja Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe je нa oснoву истих нaпрaвљeн „Кaтaлoг зaузeтих пjeшaчких
пoвршинa“ кoja je у фoрми фoтo-eлaбoрaтa пoслaтa свим нaчeлницимa aнaлизирaних oпштинa штo je
трeбaлo дa чињeничнo укaжe нa прeпрeкe, кoje зaузимajу пjeшaчкe пoвршинe. Прojeктoм je oбухвaћeнo
25 oпћинa сa пoдручja БиХ и 250 лoкaциja фoтoгрaфисaних сa прoпустимa кojи „смeтajу“ крeтaњу пjeшaкa
(Линдoв et al, 2012ц:10).
Истo тaкo дaтe су нoрмe и смjeрницe кoje пoкaзуjу кoje су тo пoвршинe кoje мoрajу бити oбeзбjeђeнe зa
нeсмeтaнo крeтaњe пjeшaкa.

Сликa 4. Пoтрeбнe пoвршинe зa нeсмeтaнo крeтaњe пjeшaкa

Дaклe, жeљeлo сe упoзoрити приje свeгa oпштинскe, тe свe oстaлe нaдлeжнe службe, дa пjeшaцимa врaтe
пoвршинe нaмиjeњeнe зa њихoвo крeтaњe, a кoje им je и зaкoн oдoбриo. Истo тaкo, пoсeбнo су aнaлизирaнe
свe лoкaциje, извршeнo сeлeктирaњe oпaсних мjeстa нa улицaмa, укaзaнo нa мoгућe пoсљeдицe, тe су
прeзeнтирaни пoдaци o стрaдaњимa пjeшaкa у улицaмa у нaсeљимa. Истрaжeнe лoкaциje и oпaснoсти су
eлaбoрирaни сa стручнoг aспeктa штo je дoприњeлo oзбиљнoсти схвaтњa прoблeмa oд нaдлeжних oргaнa.
Taкoђeр je нa друштвeнoj мрeжи „Фaцeбooк“ oснoвaнa групa пoд нaзивoм „Спaсимo пjeшaкe“ кoja je
имaлa лoгo „Нeћу кoлoвoзoм хoћу трoтoaрoм“ у кojoj члaнoви aктивнo мoгу учeствoвaти у пoстaвљaњу
фoтoгрaфиja, видeo клипoвa, кoмeнтaрa, питaњa, тe пoкрeтaти инициjaтивe у сврху рjeшaвaњa кoнкрeтних
прoблeмa угрoжeнoсти пjeшaкa.

Сликa 5. Нaслoвницa Фaцeбooк групe сa 2000 члaнoвa
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У циљу пoстизaњa штo бoљих рeзултaтa Фaкултeт зa сaoбрaћaj и кoмуникaциje Сaрajeвo, je ступиo у
кoнтaкт сa пojeдиним министaрствимa унутрaшњих пoслoвa, тe je oствaрeнa зaпaжeнa сaрaдњa. Пoрeд
тoгa у прojeкaт су укључeни и рaзличити eлeктрoнски, тe принтaни мeдиjи, кojи су пoдржaли пoмeнуту
aктивнoст. У прoстoриjaмa Фaкултeтa зa сaoбрaћaj и кoмуникaциje Сaрajeвo, 24.05.2012. гoдинe, oдржaнa
je прeзeнтaциja прojeктa „Спaсимo пjeшaкe“, урaђeнa у oквиру Кaтeдрe зa бeзбjeднoст. Нa прeзeнтaциjу су
пoзвaни сви нaчeлници oбухвaтa 25 oпштинa, a сaмo сe jeдaн oдaзвao (нaчeлник Oпштинe Нoвo Сaрajeвo),
кojи je тимe пoдржao aкциjу дa сe пjeшaцимa врaтe пoвршинe нaмиjeњeнe зa њихoвo крeтaњe, дa сe сa истих
уклoнe сви илeгaлнo пoстaвљeни oбjeкти, тe je прeдлoжиo лoкaлни прojeкaт нa пoдручjу њeгoвe oпштинe.
Нaвeдeнa aктивнoст je мeдиjски изузeтнo пoпрaћeнa кaкo у принтaним тaкo и у eлeктрoнским мjeстимa.
Истo тaкo, прojeкaт и фoтoгрaфисaњe лoкaциja ћe сe пoнaвљaти свaкe гoдинe и тo нa истим лoкaциjaмa
и сa истим пaрaмeтримa снимaњa и нaзнaкaмa oпaснoсти кao и изрaдe фoтo-aлбумa у циљу пoнaвљaњa
упoзoрeњa свим нaдлeжним свe дoк нe oбeзбjeди „слoбoднo“ крeтaњe пjeшaкa. Taкoђeр je изрeчeнo
упoзoрeњe свим нaдлeжним у лoкaлнoj зajeдници, дa ћe свaкa сaoбрaћajнa нeзгoдa нa дaтoj лoкaциjи бити
узрoкoвaнa нeрaдoм и нe рeaгoвaњeм нaдлeжних нa aдeквaтнoм oбeзбjeђeњу лoкaциje у циљу нeсмeтaнoг
крeтaњa пjeшaкa и oстaлих угрoжeних кaтeгoриja учeсникa у сaoбрaћajу.

5. ЗAКЉУЧAК
Ризик дa пjeшaк нaстрaдa у сaoбрaћajу пo прeђeнoм килoмeтру, вeћи je дeвeт путa oд ризикa кoрисникa
мoтoрних вoзилa. Из прикупљeних стaтистичких пoдaтaкa мoжe сe зaкључити кaкo je бeзбjeднoст пjeшaкa
у Бoсни и Хeрцeгoвини, кao учeсникa у сaoбрaћajу, нa вeoмa нискoм нивoу, пa je стoгa нeoпхoднo зaпoчeти
сa фoрмирaњeм стрaтeгиja и тимoвa кojи би свojим рaдoм пoкушaли смaњити брojкe из црнe стaтистикe.
Прeдлaжe сe примjeнa oбaвeзнoг дoдaтнoг вoзaчкoг трeнингa, увoђeњa учeњa дeфaнзивнe вoжњe крoз
прилaгoдљивe прoгрaмe, увoђeњe сaoбрaћajнoг oбрaзoвaњa у свим фaзaмa њихoвoг шкoлoвaњa, увoђeњe
систeмa признaвaњa и примjeнe систeмa кaзнeних бoдoвa пoсeбнo зa сeгмeнт бeзбjeднoсти крeтaњa пjeшaкa
и изaзивaњa пjeшaчких сaoбрaћajних нeзгoдa.
Aктивнoсти кoje кoристe и сaврeмeнe нaчинe изрaжaвaњa и „притискe“ мoгу у oдрeђeнoj мjeри дaти
рeзултaтe. Рeзултaти нa пoљу бeзбjeднoсти пjeшaкa и oстaлих угрoжeних кaтeгoриja дирeктнo пoмaжу
цjeлoкупнoм систeму бeзбjeднoсти сaoбрaћaja.
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ПРОЦЕДУРА УВОЂЕЊА, ПРИМЕНЕ И УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА
АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМ
THE PROCEDURE OF INTRODUCTION, IMPLEMENTATION AND
IMPROVEMENT OF THE AUTOMATIC ENFORCEMENT IN LOCAL
COMMUNITIES
Драган Јовановић1, Крсто Липовац2, Миладин Нешић3
Резиме:У раду је истакнут значај и могућности примене аутоматске контроле саобраћајних прекршаја.
Аутоматска контрола саобраћајних прекршаја доприноси унапређењу понашања учесника у саобраћају,
тако што увећава специфичан, субјективни ризик кажњавања прекршиоца. Међутим, да би се успешно
успоставио систем аутоматске принуде, неопходно је поштовати одговарајућу процедуру која обухвата
11 важних корака: (1)Идентификација проблема безбедности и процена да ли су камере добро решење,
(2) Обезбеђење подршке значајних субјеката, (3) Дефинисање и јасно саопштавање циљева програма,
(4) Оцењивање значаја проблема и избор места за камере, (5) кампања упознавања јавности, (6)
Решавање законских сметњи, (7) Спровођење и евалуација пилот пројеката, (8)Избор система камера и
уговарање међусобних односа између учесника програма (надлежности, овлашћења и одговорности), (9)
Имплементација програма користећи најбољу праксу и резултате пилот пројеката, (10)Стручно праћење
ставова јавности, (11) Оцењивање резултата и унапређивање програма.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, аутоматска принуда, процедура имплементације.
Abstract: In this paper significance and possibilities of automatic control (detection and proving) of traffic
violations is presented. Automatic control of traffic violations contributes to the improvement of traffic user’s
behavior, by increasing specific, subjective risk of punishment. However, in order to successfully establish system
of automatic coercion, it is necessary to obey appropriate procedure which includes 11 important steps: (1)
Identification of traffic safety problem and estimation whether the cameras are a good solution, (2) Providing
of support from significant subjects, (3) Defining and clear communication about program goals, (4) Evaluation
of problem significance and choice for camera locations, (5) Campaign for introduction of public, (6) Solving
law problems, (7) Implementation and evaluation of pilot project, (8) Selection of camera system and making
agreement about mutual relationship between program participants (jurisdiction, powers and responsibility), (9)
Program implementation using best practices and results from pilot project, (10) Expert analysis of public attitudes,
(11) Evaluation of results and program improvement.
Keywords: traffic safety, automated enforcement, procedure

1. УВОД
У промени понашања учесника у саобраћају и бољем поштовању прописа лежи највећи потенцијал
унапређења безбедности саобраћаја. Истраживања су показала јаку повезаност измећу ризичног понашања
и укључености у незгоде (Parker et al., 1995; Taylor et al.,2000).
1 др ЈОВАНОВИЋ Драган, дипл. инж. саобраћаја, ванредни професор, Факултет техничких наука, ул. Трг Доситеја Обрадовића бр. 6,
21000 Нови Сад, СРБИЈА, e-mail:draganj@uns.ac.rs
2 др ЛИПОВАЦ Крсто, дипл. инж. саобраћаја, ванредни професор, Саобраћајни Факултет у Београду, ул. Војводе Степе бр. 305, 11000
Београд, СРБИЈА, e-mail:k.lipovac@gmail.com
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Страх од казне, односно специфични субјективни ризик кажњавања (осећај прекршиоца да ће бити
кажњен за учињени прекршај), најефикасније мења понашање учесника у саобраћају (Липовац, 2008, 142).
Саобраћајна принуда представља важан приступ на унапређењу безбедности саобраћаја. Сматра се да
би се адекватнoм саобраћајном принудом, која би обезбедило потпуно поштовање саобраћајних закона
и прописа, могло постићи смањење броја незгода у Европи и до 50% (ETSC, 1999). За ово је неопходно
да држава донесе добре прописе, да сви поштују прописе и да сви који не поштују прописе могу бити
кажњени (Липовац, 2008, 139). Примена прописа има различите краткорочне и дугорочне циљеве, и то:
(I) тренутна промена понашања на месту и у време полицијске контроле, (II) промену ставова, тако да се
масовно прихвата понашање у саобраћају у складу са међународно усаглашеним правилимаи (III) промена
и масовно прихватање „друштвених норми“, тако да се ствара безбедност на путевима законима који су
ојачани кроз неформалну групну интернационализацију (Левсли, 1987, Липовац 2008, стр 139).
Уређаји за аутоматску принуду омогућавају да се максимализује специфични ризик кажњавања, уз
ограничени општи објективни ризик заустављања. Аутоматска принуда, уз добру подршку у прописима и
добру полицијску и судску праксу може омогућити да се евидентирају и санкционишу сви прекршаји, а да
се не заустављају возила која нису у прекршају.

2. ЗНАЧАЈ И УЛОГА АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ У САОБРАЋАЈУ
2.1 Уводне напомене
Да би се учесници у саобраћају одвратили од ризичног понашања у саобраћају, све више се примењује
савремена технологија у принуди саобраћајних прописа. Основни циљ аутоматске контроле је смањивање
броја и последица саобраћајних незгода, односно безбедније учешће људи у саобраћају.
Ротенгатер (1990) је описао неколико начина на које системи аутоматске принуде могу допринети
ефективности и ефикасности полицијске контроле. Као прво, овакви уређаји повећавају могућност
откривања прекршаја (у теорији вероватноћа откривања може бити једнака јединици), без потребе за
додатним полицијским патролама на путу и без непотребног заустављања возила која нису у прекршају.
Посебно је значајно да се овим уређајима могу откривати и санкционисати прекршаји који се учине на
местима и у време када није подесна традиционална полицијска контрола (ноћу, у лошим метeoролошким
условима, на местима смањене прегледности или на местима где није безбедно заустављање возила итд.).
Овакви уређаји могу да пруже квалитетније и објективније доказе да је дошло до прекршаја, што може
повећати „регуларност“и „објективност“ контроле. Фицпатрик (1991) је нашао да постојање доказа који
показује да је дошло до прекршаја резултира тиме да се више прекршилаца радије сложи са додељеном
казном, него што ће се жалити на пресуду. Коначно, снимање прекршаја одвраћа од вршења кривичних
дела и других прекршаја, односно доприноси општем нивоу безбедности грађана, а посебно њиховом
субјективном осећају да су безбедни.
2.2 Могућности применесистемааутоматскепринуде
Савременa аутоматска контрола прекршаја омогућавају смањивање полицијскихресурса, а посебно
смањивање присуства полиције на путевима.
Аутоматска принуда је посебно нашла употребу у следећим областима:
-- принуду услед ограничењабрзине;
-- принуду услед проласка кроз црвено светло;
-- принуду услед неправилног коришћења саобраћајних трака и
-- принуду каосредство за контролу комерцијалних тешкихвозила.
Системи аутоматске принуде се обично састоје од опреме за детекцију, јединице за обраду података,
камере, видео или дигиталног уређаја за снимање. Када је возило детектовано јединица за обраду података
одређује да ли се возило налази у прекршају. Уколико је возило у прекршају аутоматски се укључује
снимање прекршаја. На снимку би требало да се недвосмислено могу одредити: информације о возилу,
возачу, месту, датуму и времену прекршаја. Информација се потом користи да се добију подаци о власнику
и,ако је потребно, о возачу возила. Затим се шаље обавештење о прекршају или писмо упозорења власнику
возила. У државама где је законом предвиђена одговорност власника возила, није неопходно доказивати
ко је управљао возилом. У државама где је предвиђена само субјективна одговорност возача, неопходно је
доказивати ко је, у време прекршаја, управљао возилом, па ово може да умањи ефекте система аутоматске
принуде. Србија спада у другу групу држава, али је предвиђена одговорност власника возила да открије
идентитет возача, односно предвиђена је казна за власника возила који не открије идентитет возача.
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Уређаји за аутоматско спровођење принуде, са својим бројним могућностима имплементације, показују
висок ниво продуктивности, позтиван утицај на понашање возача и представљају значајан потенцијал за
смањење броја саобраћајних незгода. Однос користи и трошкова је повољан, односно ови системи су врло
исплативи, чак и када се узму уобзир посебни ресурси који се морају ангажовати.
Правни оквири повезани са овом регулативом и са овим уређајима поставили су низ правних питања о
коришћењу фотографских материјала као средстава доказа о извршеним казненим делима. Најважније се
свакако односи на могућност повреде права на приватност. Када су уређаји за аутоматску принуду први пут
постављени у Аустралији, врло брзо је било уочено да се не остварује пун потенцијал ипуна ефикасност тих
уређаја због неделотворне праксе, што је резултирало потребом за честим променама одређених прописа
да би саобраћајна полиција била у стању идентификовати прекршиоца закона. Због тога је укључен знатно
већи број ресурса и тужиоца, што је довело до повећања трошкова, али је ефекат одвраћања знатно
порастао. Да би се решио овај проблем и да би се повећала ефикасност и учинак саобраћајне принуде
применом ових уређаја, било је потребно донети нови закон. Овај закон се заснивао на томе да ће власник
возила, а не прекршилацз акона, бити одговоран за прекршаје који буду учињени тим возилом. Резултат је,
наравно, био позитиван и примећен је значајан пад броја прекршаја.
2.3 Ефекти примене система аутоматске принуде
Системи аутоматске принуде нашли су значајну примену у већем броју земаља.
У 2003. години, Француска је увела сигурносне камере на путу да би се изборила са високим бројем
незгода са погинулима. Са првобитних 100 камера, дошло се до 2.000 камера које су биле у употреби 2007.
Између 2002. и 2005. број тешких незгода на француским путевима се смањио за преко 30 %. Број незгода
са погинулима и са тешким телесним повредама је опао између 40 % и 65 % у кругу од 6 km од места где се
налазе камере. Просечна брзина кретања јео пала за 5 km/h, док је број возача који прекорачују ограничење
брзине за вишеод 30 km/h опао за 80 % (Victorian Auditor-General’sR eport, 2011).
У 2005. години на подручју Велике Британије је довршена национална процена 502 места са фиксним
камерама и 1.448 са мобилним. Проценом је уочено да је број незгода са погинулима и са тешким телесним
повредама опао за 42,1 %. Дошло је до општег пада прекорачења брзине, као и пада од 31 % код броја возила
која премашују ограничење (Gainset al., 2005).
У 2009. години, процењене су перформансе Квинслендовог програма мобилних камера за мерење брзине.
Проценом је уочено да је број незгода са погинулима и сатешким телесним повредама опао за 40,4 %, број
незгода које захтевају медицинско лечење за 50,7 %, а број свих незгода укупно за 31,2 % (Newstead, 2011).
У 2010. години спроведена је мета - анализа 35 процена, аустралијских и других међународних
административних области, од стране “Кокран Колаборејшн” групе (CochraneCollaboration), која спроводи
систематске приказе процена и интервенција у пољима везаним за здравље (Beaudet K., 2010).Ова анализа
је показала да сигурносне камере на путу смањују:
-- број свих незгода, а посебно оних који доводе до смрти или тешких телесних повреда;
-- број возача који прекорачују ограничење брзине;
-- просечну брзину кретања.

3. ПРИМЕНА ПРОГРАМА СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Добар закон и добро спроведен програм може повећати ефективност, обезбедити прихватање јавности
и побољшати успех на дуге стазе програма камера за црвено светло, односно брзинских камера. У циљу
унапређења ефеката програма аутоматске принуде, требало би спровести следеће кораке:
-- Корак 1: Идентификоватипроблембезбедности и одредитидалисукамередоброрешење.
Пре почетка увођења било каквог програма аутоматске принуде неопходно је детаљно анализирати
проблеме безбедности саобраћаја и писмено их документовати у виду научних и стручних студија. На
основу оваквих студија врши се идентификација кључнихпроблема безбедности саобраћаја, односно
дефинисање најзначајнијих прекршаја које би требало откривати и кажњавати. Уколико се међу
овимпрекршајима налазе и они прекршаји који се могу доказивати уз коришћење савремених система
аутоматске контроле, требало би утрдити место и време где су незгоде због ових прекршаја најчешће.
Коначно, за конкретна места и времена требало би сагледати које све могућности решавања конкретног
проблема стоје на располагању (измена планова темпирања семафора, измена геометрије саобраћајнице,
традиционална полицијска принуда итд.). Тек када су сагледани сви други методи, требало би анализирати
могућност примене аутоматске принуде.
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-- Корак 2: Обезбедити подршку значајних чинилаца.
На почетку процеса примене система аутоматске принуде неопходно је успоставити комуникацију
и обезбедити подршку најзначајнијих чинилаца на локалном нивоу. Кључни субјекти су: локална власт,
надлежни управни субјекти, полиција, судство, научне институције, управљач пута, учесници и жртве
саобраћајних незгода, медији, јавност, удружења грађана, произвођачи опреме и добављачи и др. Ове групе
би требале да помогну при спровођењу програма, да лобирају за доношење прописа, и обезбеде сталну
подршку. Помоћ званичника за спровођење закона, званичника саобраћаја и инжењера је посебно важна у
избору места базираним на студијама прекршаја и незгода, казни, и података о притужбама грађана.
-- Корак 3: Установитии јасно саопштити циљеве програма.
Идентификовање појединачних циљева програма је први корак према остваривању ефективности
програма. Посебан циљ даје основу за одређивање успеха програма. Могући циљеви укључују:
-- Смањење укупног броја незгода,
-- Смањење броја незгода са настрадалим,
-- Смањење броја незгода са погинулим,
-- Смањење једне-одабране врсте незгода,
-- Смањење броја прекршаја и др.
Придефинисањуциљеванеопходнојекориститирезултатедобијене у Кораку 1.
-- Корак 4: Оценити значај проблема и одабрати места.
Критеријумизаодабирместазааутоматскупринудусу:
-- Историјат тешких саобраћајних незгода. Анализира се број незгода са погинулим или са тешким
телесним повредама, током последње 3 године. Постоје локације које имају већи број незгода од
других и где незгоде имају нешто озбиљнији исход. Оне се могу идентификовати анализом статистике
незгода. Ови трендови се могу користити ради предвиђања будућих незгода.
-- Понашање возача. Истраживање конфликата у саобраћају, односно извештаји локалне полиције и
заједнице омогућавају разумевање проблема у саобраћају, а посебно учесталост и врсту ризичних
понашања, попут прекорачења брзине или чешћих пролазака на црвено светло, на одређеној
локацији. Овај критеријум омогућава доносиоцима одлука да поставе камеру на одређену локацију,
где је понашање возача идентификовано као ризично и повећава вероватноћу догађаја незгоде, без
чекања на статистику саобраћајних незгода.
-- Општа погодност локације и фактор ризика. На неким местима су угрожени пешаци, деца и други
рањиви учесници саобраћаја. Постављање система аутоматске принуде на овим локацијама може
бити веома оправдано.
-- Капацитет пута. Геометрија неких деоница пута и повезаност са другим путевима може повећавати
учесталост прекршаја. Ово је посебно случај код аутопутева. У овим случајевима постављање камера
може бити оправдано и на локацијама које немају статистику незгода, али код којих постоји повећан
очекивани ризик настанканезгоде.
-- Корак 5: Започети свестрану кампању упознавања јавности пре почетка програма и наставити кроз
рад програма.
Кампања упознавања јавности, спроведена пре почетка програма камера је основна за успех
програма. Циљ кампање је да се, кроз боље информисање јавности о ризицима појединих прекршаја,
о другим напорима који су учињени (све смо пробали!), о великој штети коју изазива веома мали број
прекршилаца, о ефикасности и моралности аутоматске принуде, обезбеди што боља подршка јавности за
увођење програма камера. Посебно се наглашава и убеђује јавност да циљ камера није пуњење буџета, већ
смањивање страдања на конкретним местима и на путевима уопште.
Опште поштовање може се достићи само ако су возачи свесни важности програма. Јавност и се мора
изнети величина проблема (број настрадалих у незгодама, број незгода итд.) и ефекти сличних програма
у другим регионима. Нагласак увек мора бити на главном циљу: смањити број погинулих, смањити број
повређених лица и смањити број саобраћајних незгода.
-- Корак 6: Решити законске проблеме
У сарадњи са судовима би требало сагледати све аспекте примене аутоматске принуде, а посебно
заштиту приватности, одговорност власника возила, ваљаност идентификације возила, мерења брзине и
других доказа, обезбедити одговарајуће сертификате, расправити очекиване проблеме примене прописа
(нпр. возила са страном регистрацијом, нерегистрована возила, власници возила са непознатом адресом,
достављање прекршајних налога и сл.).
-- Корак 7: Спровести пилот пројекте
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Без обзира на добре припреме и претходне анализе, увек ће се појавити конкретни проблеми које треба
решавати, а у вези су са конкретним програмом, односно произвођачем опреме. Зато је неопходно да се
наручи независно, стручно истраживање ефеката рада сваког од система који се кандидује. У периоду који
би требало да траје најмање 3 месеца, независни стручњаци сагледавају рад система у различитим условима
(дан/ноћ, са блицем/без блица, киша/снег/суво време, итд.). На основу извештаја овог пилот истраживања,
наручилац опреме (локална заједница) дефинише услове које мора да испуни опрема, а произвођачи
унапређују своју опрему тако да задовоље дефинисане критеријуме. Само произвођачи који су прошли
пилот тестирање и закоје су урађени извештаји о пилот пројектима могу се појавити на конкурсу. Ово је
један од најважнијих поступака у набавци опреме који треба да омогући стручно усмеравање, подршку
стручне и најшире јавности, обуку полиције и судија и стално унапређивање процедуре откривања,
доказивања и кажњавања прекршилаца.
-- Корак8: Одабрати систем камера и уредити међусобне односе између учесника програма
(надлежности, овлашћења о одговорности)
Постоје различита искуства у дефинисању односа између локалне заједнице, полиције, произвођача
опреме и других институција. Неопходно је, за конкретан случај, наћи најбоље решење и уредити: ко
набаља опрему, ко одређује места на којима се постављају камере, ко поставља опрему, ко одржава опрему,
ко добија снимке, ко анализира снимке, ко подноси прекршајне налоге, ко доставља прекршиоцу, ко уноси
у евиденцију, за шта се и како користе средства од казни, ко плаћа трошкове доказивања прекршаја и друге
трошкове поступка итд.
Ово је веома важна фаза која умногоме одређује да ли ће и како систем функционисати, односно да ли
ће бити прихваћен од стране грађана.
-- Корак 9: Имплементирати програм користећи најбољу праксу
Када су решена сва претходна питања, приступа се постављању опреме, оспособљавању кадрова и
имплементацији система.
-- Корак 10: Предвидети, имати у виду и отклонити бригу јавности
Противници програма камера су се фокусирали на велики број ставки, укључујући приватност, уставна
права, дистрибуцију прихода од казни, процедуре писања казни, тајминг жутог светла и ефективност
програма. Посебну пажњу треба обратити на сваку од ових ставки.
-- Корак 11: Оценити резултате и унапређивати програм
У неким државама прописима је предвиђено да се,периодично (нпр. у року од 3 године), спроведе
формално вредновање, да би се видело да ли се понашање возача побољшало, да би се сагледали сви
проблеми примене и да би се унапређивао програм.

5. ЗАКЉУЧАК
Системи аутоматске принуде имају значајан потенцијал утицаја на безбедност саобраћаја. Пре свега он
је усмерен на одвраћање од небезбедног понашања учесника у саобраћају.
У свету је последњих година порасла примена ових система. Ова тенденција је све више присутна и на
подручју Србије. Искуства су различита, али дефинитивно највећи проблеми повезани су са начином на
који су системи уведени, као и непостојање процедуре целокупног процеса од доношења одлуке о примени
до вредновања ефеката постављених система.
Да би системи аутоматске принуде дали очекиване резултате неопходно је успоставити Програм
увођења, примене и унапређења система аутоматске принуде.
Захвалница
Резултати овог истраживања део су Пројекта ТР34019, за чију реализацију су средства за финансирање
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ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ МЕРЕЊА
УСПЕШНОСТИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
SAFETY PERFORMANCE INDICATORS IN THE FUNCTION OF
MEASUREMENT THE TRAFFIC POLICE PERFORMANCE
Крсто Липовац1, Далибор Пешић2, Милан Тешић3
Резиме: Систем безбедности саобраћаја је веома сложен због великог броја субјеката који предузимају
различите мере и активности. Да би се унапредио рад у безбедности саобраћаја, неопходно је успоставити
процес мерења (снимања) и континуираног праћења индикатора безбедности саобраћаја (ИБС). При томе
треба дефинисати националне ИБС и ИБС за најважније субјекте безбедности саобраћаја, а у циљу мерења
ефикасности рада тих субјеката. Приликом избора индикатора, који ће се пратити, неопходно је водити
рачуна и о проблемима безбедности саобраћаја који су карактеристични за одређену локалну заједницу.
У раду је дат предлог основних индикатора рада саобраћајне полиције и приказан је пример индикатора
који су коришћени за оцену ефеката кампање за везивање сигурносних појасева. Наиме, вршено је
мерење употребе сигурносног појаса код возача, на нивоу свих центара јавне безбедности у Републици
Српској. Како је индикатор употребе сигурносног појаса у функцији рада саобраћајне полиције, могуће је
закључити колико je овај субјекат заиста радио на унапређењу употребе сигурносног појаса. Циљ рада је
био да укаже на значај анализе резултата пре и после спровођења активности, као и могућности везивања
индикатора безбедности саобраћаја за одређени субјекат. Наведени пример мерења рада саобраћајне
полиције представља полазни модел за мерење ефикасности свих субјеката у оквиру система безбедности
саобраћаја. Локална заједница може, између осталог, да оцењује свој и рад осталих субјеката система
безбедности саобраћаја, примењујући сличан модел.
Кључне речи: локална заједница, индикатори безбедности саобраћаја, мерење, ефикасност система,
рад саобраћајне полиције.
Abstract:The complexity of the traffic safety system, among other things, caused by the existence of a large
number of entities that have a role in defining the appropriate measures and activities. Therefore, it is necessary to
introduce a systematic approach to measuring and monitoring safety performance indicators (SPI), and to measure
the efficiency of those very subjects. During the selection of SPI to be monitored, it is necessary to focus attention
on the problems of road safety, which are characteristic of a particular community. The paper presents a proposal of
key indicators of traffic police and given an example of use SPI’s of to assess the effects of the campaign conducted
seat belt. This paper presents the results of a measurement methodology and SPI’s, which monitors the traffic police.
Namely, the method involved measuring the use of seat belts by the driver, the level of public safety centers in the
Republic of Srpska. As an indicator on the seat belt as a function of the traffic police, it is possible to conclude how
this subject really worked on improving the use of seat belts. The aim of this study was to highlight the importance
of analyzing the results before and after the implementation of activities, as well as SPI`s binding for a given subject.
This example measurement of traffic police is the starting model for measuring the efficiency of all entities within
the traffic safety system.Local communities can, among other things, to evaluate their work and other subjects of
traffic safety system, using a similar model.
Keywords: local community, safety performance indicators, measurement,system efficiency, responsibility of
police.
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1. УВОД
Генерална скупштина Уједињених нација, у Глобалном плану деценије акције безбедности на путевима
2010- 2020. године, je нагласила важност глобалне и националне, вертикалне и хоризонталне координације
у свету, како би се смањио број погинулих у саобраћају и трошкови саобраћајних незгода широм света
Lipovac, et al., (2012). Hollo, et al., (2010) су нагласили да се традиционални приступ управљања безбедношћу
саобраћаја ослања на податке о саобраћајним незгодама и њиховим жртвама као основним информацијама
о безбедности на путевима и да овако добијени подаци не могу да обезбеде детаље о факторима који
проузрокују саобраћајне незгоде. С обзиром на ову чињеницу, потребно је паралелно са традиционалним
приступом развијати савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја користећи индикаторе
безбедности саобраћаја.
У складу са тим, (Аl Haji, 2007; Hakkert, et al., 2007; Hollo, et al., 2010; Gitelman, et al., 2010; Wegman, et al., 2010;
Svensson, 2012 и (Pesic, et al., 2012) предлажу увођење бројних индикатора безбедности саобраћаја, како би
се прикупиле информације о саобраћајним незгодама и ефикасности мера за унапређење разних сегмената
безбедности саобраћаја. Tingvall, et al. (2010) сматрају да индикатори безбедности саобраћаја омогућавају
земљама да развију систем усмерених иницијатива, узимајући у обзир чињеницу да унапређење безбедности
саобраћаја почива на хоризонталној и вертикалној координацији субјеката система безбедности саобраћаја.
Поред тога, наглашавају да индикатори безбедности саобраћаја представљају ефикасан начин повезивања
мера за унапређење са коначним резултатима који се огледају у мањем броју жртава саобраћајних незгода.
Gitelman, et al. (2010) су указали на чињеницу да индикатори безбедности саобраћаја дају квалитетнију
слику о безбедности саобраћаја него што је слика заснована искључиво на стопи смртности у саобраћајним
незгодама. Pesic, et al. (2010) су сумирали светска искуства у избору релевантних показатеља безбедности
саобраћаја и дали преглед показатеља нивоа безбедности саобраћаја, који омогућавају приказ реалне
слике безбедности саобраћаја на путевима. Такође, Pesic, et al. (2012) су дефинисали критеријуме за одабир
релевантних показатеља и индикатора безбедности саобраћаја у локалној заједници, који ће омогућити
прецизније оцењивања стања безбедности саобраћаја.
Eksler (2010) тврди да се индикатори безбедности саобраћаја, традиционално, мере на националном
нивоу, јер су националне власти преузеле главну улогу у управљању безбедношћу саобраћаја. Међутим,
улога локалних власти мора се више истаћи. Мерење индикатора безбедности саобраћаја (у даљем тексту:
ИБС) на нивоу локалне заједнице обезбеђује инпуте за напредак у безбедности саобраћаја (у даљем
тексту: БС), што имплицитно доводи до повећања одговорности политичких и других актера у локалној
заједници. Како је према Wegman, et al. (2010) и Eksler (2010) важно поређење ИБС међу земљама света,
тако је важно поредити ИБС међу локалним заједницама. Тако би дошао до изражаја такмичарски дух
појединих градова, општина, па и држава, у погледу унапређења БС (Tesic, et al., 2012).
Lipovac, et al. (2012) и Eksler (2010) су закључили да је свака локална заједница специфична са аспекта
БС: у начину управљања БС, према безбедности путне мреже, према свести учесника у саобраћају, према
понашању у саобраћају (употреба сигурносних појасева, кацига, вожња под дејством алкохола, вожњи при
брзинама већим од дозвољених), према броју и квалитету хитних служби на подручју, итд. Свака локална
заједница има специфичну структуру институција БС. Зато је потребно, за сваку локалну заједницу, мерити
ИБС и вршити рангирање према успешности. Међутим, за већину проблема безбедности саобраћаја
одговорно је више субјеката. Зато је, макар за најважније субјекте, неопходно дефинисати одговарајуће
индикаторе којима ће се што боље пратити ефикасност њиховог рада. При томе треба водити рачуна о
значају појединих ИБС (корелативност са настанком незгода или са тежином незгода) и о могућностима
конкретног субјекта да допринесе одабраном ИБС.
У раду је дат предлог индикатора којима може да се вреднује рад и ефикасност саобраћајне полиције у
појединим кључним областима рада у безбедности саобраћаја. Посебно је разматрана кључна област рада (не)употребе сигурносних појасева. Извршена је упоредна анализа резултата употребе сигурносних појасева,
по центрима јавне безбедности у Републици Српској, пре и после једне централне кампање, чији активни
учесник је била полиција. Циљ упоредне анализе јесте сагледавање реалне „слике“ употребе сигурносног
појаса код возача у Републици Српској (Lipovac, et al., 2012), али и нивоа активности саобраћајне полиције.
Утврђене су статистички значајне разлике између ЦЈБ, у степену употребе сигурносних појаса, односно у
квалитету и интензитету активности саобраћајне полиције у овој кључној области рада. На основу резултата,
могуће је утврдити који ЦЈБ су имали боље, а који лошије резултате у повећању употребе сигурносног појаса,
а затим вршити размену најбоље праксе итд. Користећи сличан модел, могуће је дефинисати друге ИБС за
саобраћајну полицију, али и ИБС за остале, важне субјекте безбедности саобраћаја.

2. ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
Данас се чине напори како би се унапредио традиционални начин праћења и оцењивања стања БС. У
том смислу, у свету се развија савремени начин управљања БС, који се заснива на праћењу ИБС (Lipovac,
et al., 2012). Индикатори безбедности саобраћаја (показатељи перформанси система) су мере оних радних
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услова у друмском саобраћајном систему који утичу на перформансе безбедности саобраћаја (Hakkert, et
al., 2007). Узимајући у обзир препоруке Европског савета за безбедност саобраћаја, Lipovac, et al., (2012) су
предложили основне ИБС за локалне заједнице (Табела 1). То би, између осталог, омогућило и међусобно
поређење локалних заједница.
Табела 1. Основни индикатори безбедности саобраћаја [Lipovac, et al., 2012]

Вожња под
дејством
алкохола/дрога

Проценат возача
који управљају
возилом у
саобраћају под
дејством алкохола

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Прекорачење
дозвољене
брзине кретања
Проценат возила
која, на путевима
ван насеља и у
насељу
прекорачују
дозвољену брзину
за више од 10 km

Употреба
заштитних
система

Проценат путника
у возилу који
користе
сигурносни појас у
саобраћају на
путевима ван
насеља и у насељу

Возила

Путеви

Нега после
СН

Проценат возила
у саобраћају, без
права учешћа у
саобраћају (нису
регистрована,
односно нису им
исправни витални
склопови возила)

Проценат
дужине
дистрибутивних
и други брзих
путева (за брзи
саобраћај) са
насељима дуж
пута

Активно време
одзива прве
помоћи (од
тренутка
позива до
доласка прве
помоћи на лице
места)

3. ИБС КОЈИ МЕРЕ ЕФИКАСНОСТ РАДА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Међу бројним субјектима БС (локална самоуправа, аутошколе, технички прегледи, основне школе,
здравствене установе, установе надлежне за путну инфраструктуру, итд.), саобраћајна полиција заузима
веома значајно место. Рад саобраћајне полиције подразумева низ активности, међу којима се истиче
непосредна контрола саобраћаја, и то: непосредна контрола лица - учесника у саобраћају, непосредна
контрола возила и непосредна контрола пута. Непосредна контрола стања пута и саобраћајне сигнализације
се своди на уочавање непосредних опасности на путу. Непосредна контрола лица - учесника у саобраћају
обухвата: контролу права учешћа у саобраћају, контролу тренутног психофизичког стања и контролу
поштовања режима и правила саобраћаја. Непосредна контрола возила обухвата: контролу права учешћа
возила у саобраћају, контролу тренутног стања техничке исправности и контролу терета. За смањивање
ризика учешћа у саобраћају, посебно су значајни: контрола поштовања ограничења брзине кретања возила;
контрола и откривање возача који управљају возилом под дејством алкохола/дрога; контрола употребе
сигурносног појаса; контрола употребе кацига за мотоциклисте/бициклисте, итд.
У складу са овлашћењима саобраћајне полиције, могу се дефинисати ИБС којима ће се мерити квалитет,
односно интензитет рада саобраћајне полиције. За већину активности саобраћајне полиције, могуће је
дефинисати неки основни (али и додатни) ИБС. У табели 2. је дат предлог ИБС којима се може пратити и
мерити рад саобраћајне полиције.
Табела 2. Индикатори безбедности саобраћаја који мере ефикасност рада саобраћајне полиције
Субјекат: САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА
ОБЛАСТ

ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
1. Проценат возача који прекорачују дозвољену брзину кретања на путу
2. Средња вредност прекорачења брзине на путу

Учесници у
саобраћају

Возила

3. Проценат возача који управљају возилом под дејством алкохола
4. Проценат возача који учествују у саобраћаја без права учешћа (пре стицања права, за време изречених
мера забрана)
5. Проценат возача који користе сигурносни појас
6. Проценат сувозача који користе сигурносни појас
7. Проценат путника на задњим седиштима који користе сигурносни појас
8. Проценат мотоциклиста/бициклиста који користе заштитну кацигу
9. Проценат пешака/бициклиста који користе ретрорефлектујуће прслуке ноћу
10. Проценат возача комерцијалних возила који нису поштовали ограничења у погледу времена
управљања возилом
11. Проценат технички неисправних возила у саобраћају
12. Проценат нерегистрованих возила у саобраћају
13. Проценат комерцијалних возила чија маса је већа од највеће дозвољене масе возила или скупа
возила
14. Проценат трактора и радних машина који не поседују одговарајућу светлосну сигнализацију

Сваки од приказаних ИБС, „покрива“ одређену активност коју спроводи саобраћајна полиција, а
у складу са својим надлежностима. Требало би разрадити метод снимања одабраних ИБС и усагласити
динамику њиховог увођења у нашу праксу. С обзиром на локалне услове, предлог ИБС за саобраћајну
полицију може се, делимично, разликовати између локалних заједница.
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4. МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ НА ОСНОВУ
ИНДИКАТОРА У ВЕЗИ УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА
Степен употребе сигурносног појаса највише зависи од принуде, односно рада саобраћајне полиције.
Понашање возача и осталих учесника у саобраћају умногоме зависи од присиле, а нека истраживања
показују да појачана присила може значајно смањити број возача који чине саобраћајне прекршаје. У
једном од тих истраживања Vaa (1997) је показао да је велика присила смањила број возача који крше
прописе везане за брзину. Чињеницу да присила има позитивних ефеката на безбедност саобраћаја кроз
превенцију и смањење броја саобраћајних незгода показали су и Reason et al. (1991), De Waard et al. (1994),
Parker et al. (1991), Redelmeier et al. (1998), Hakkert et al. (2001), Newstead et al. (2001), Papaioannou et al (2002),
Redelmeier et al. (2003), и Elvik (2011). Elvik (1992) је показао да присила не може дуготрајно утицати на
понашање учесника у саобраћају, нити на саобраћајне незгоде. Уколико се непосредни рад саобраћајне
полиције стручно комбинује са осталим мерама (аутоматско надгледање саобраћаја, системи за аутоматску
детекцију прекршаја, едукација учесника у саобраћају, кампање итд.), могу се очекивати дуготрајни
позитивни ефекти.
На степен употребе сигурносног појаса утичу активности многобројних субјеката (Svensson, 2012), међу
којима, саобраћајна полиција заузима водеће место. У Републици Српској је, у току априла 2012. године,
спроведена кампања у циљу повећавања степена употребе сигурносних појасева. У овој кампањи посебно
место су заузимале активности саобраћајне полиције које су се разликовале од једног до другог ЦЈБ.
Вршено је истраживање степена употребе сигурносног појаса код возача и осталих путника у возилу. На
основу истраживања понашања пре и после кампање, добијени су релевантни подаци. Примењен је метод
снимања ‘’случајног узорка’’ у саобраћају.
С обзиром да су остале активности биле уједначене на подручју свих ЦЈБ, претпоставило се да су
разлике између ЦЈБ првенствено условљене разликама у раду саобраћајне полиције. Циљ истраживања
је био да се утврди ефикасност рада саобраћајне полиције, путем мерења употребе сигурносног појаса,
пре и после спроведене кампање (Maric, i dr., 2012). Први део истраживања је реализован у марту 2012.
године, а затим је спроведена једномесечна кампања о употреби сигурносног појаса. Друго истраживање
је спроведено у мају и јуну 2012. године. Истраживање је вршено на подручју свих пет ЦЈБ (Бања Лука,
Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње), и то на по пет локација (две у насељу и три ван насеља).
За локације су одабрани прилази тржним центрима, бензинским станицама, паркинзима и сл. Вршено је
снимање понашања, а затим је возачима понуђено да учествују у анкети. На свакој локацији истраживање
је трајало од 2 до 5 сати дневно. Анкетирано је најмање 120 возача на свакој локацији унутар једног ЦЈБ
(укупно 25 локација, по најмање 120 анкетираних возача).
Поједини ЦЈБ имају значајно већи степен употребе сигурносног појаса, у односу на остале (график 1.).
На пример, ЦЈБ Бања Лука има степен употребе сигурносног појаса изнад 70%, док ЦЈБ Бијељина има
испод 50%. Поједини ЦЈБ су остварили знатно боље резултате (повећање употребе сигурносних појасева).
На пример, ЦЈБ Бања Лука (пораст степена у насељу је +20,1%, а ван насеља је +12,4%) и Требиње (пораст
степена у насељу је +29%, а ван насеља је +23,3%) су знатно бољи од ЦЈБ Бијељина који бележи пад степена
употребе сигурносног појаса у насељу за (– 10,2%) и ван насеља (– 12,7%). ЦЈБ Добој и Источно Сарајево
нису направили значајан помак када је у питању овај ИБС.
График 1. Остварени резултати спроведене кампање о употреби сигурносног појаса у Републици Српској по ЦЈБ

На основу приказаних резултата, налазимо да неупотреба сигурносног појаса представља један
значајан проблем у Републици Српској. Значајне су разлике у вредностима овог ИБС између ЦЈБ, али и у
оствареним резултатима једномесечне кампање. Због тога је неопходно поставити одговарајућа питања:
Зашто је неки ЦЈБ остварио боље резулатате у погледу употребе сигурносног појаса, а остали имају лошије
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резултате?, Да ли је одговоран ЦЈБ или су одговорне поједине локалне заједнице за лошије стање овог ИБС?,
Да ли су поједине Полицијске станице за безбедност саобраћаја радиле више, односно боље на решавању овог
проблема, док друге, нису? итд.

5. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
У време светске економске кризе све више се напора и активности улаже у савремене процедуре и
принципе „штедње“ државних буџета. Из тог разлога, развија се савремени приступ унапређења БС који
тежи „предухитрити“ саобраћајне незгоде, чиме би се директно утицало на смањење укупних друштвених
трошкова, изражених кроз број погинулих и тешко повређених људи, материјалну штету, негу после
саобраћајне незгоде и сл.
Локалне заједнице ће, у будућности, преузимати све већу одговорност за стање БС. Сходно томе, од
локалних заједница се тражи да развију системски приступ унапређења БС. То подразумева континуирано,
стручно праћење рада свих субјеката БС и препознавање проблема и пре него што се догоди саобраћајна
незгода. То се може постићи помоћу ИБС за поједине субјекте.
Приказани резултати истраживања у овом раду показују да се, на примеру индикатора употребе
сигурносних појасева, може пратити ефикасност/неефикасност саобраћајне полиције. Наиме, поједини
ЦЈБ били су успешнији у повећавању степена употребе сигурносних појасева, у односу на друге ЦЈБ. На
основу анализе ИБС, може се одговорити на питање: „Која је Полицијска станица за безбедност саобраћаја
је „заказала“ у раду?“, односно ‘’Које активности и како су спроводиле најуспешније полицијске станице?’’.
На овај начин је могуће оцењивати активности саобраћајне полиције у кључним областима рада. Редовним
снимањем и узимањем у обзир ИБС, омогућава се системски и континуиран процес унапређења
перформанси система, а самим тим и смањивање ризика учешћа у саобраћају.
Сличан модел се може пресликати на остале субјекте („stаkеholders”) БС. Прецизно дефинишући
индикаторе за мерење ефикасности, односно успешности рада за сваки субјекат БС, могуће је прецизно
одредити у којој је мери субјекат одговорaн за лоше стање безбедности на путевима. Кључ у дефинисању
одговарајућих индикатора успешности рада јесте сагледавање свих активности које обавља посматрани
субјекат. У каснијој итерацији, врши се одабир оних индикатора чије праћење је прихватљиво имајући у
виду финансијске и друге, практичне разлоге (нпр. Pešić et al, 2012). Треба узети у обзир могућа ограничења,
као што су: напостојање усаглашеног метода мерења ИБС, међусобна зависност рада појединих субјеката,
приступ базама података итд. Метод мерења појединих ИБС би требало стручно дефинисати, имајући
у виду природу ИБС, светска и домаћа искуства у праћењу конкретног ИБС. Усаглашавање метода са
искуствима најразвијенијих земаља треба да омогући поређење и стално учење на искуствима других.
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МОДЕЛ СИСТЕМСКОГ ПРИСТУПА ИСТРАЖИВАЊУ УТИЦАЈА
И АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА
НА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У САОБРАЋАЈУ
MODEL RESEARCH OF THE EFFECTS OF SYSTEMATIC APPROACH
AND TECHNICAL ASPECTS OF APPLICATION OF VIDEO SURVEILLANCE
TO INCREASE SAFETY OF PUPILS IN TRAFFIC
Небојша Гошњић1,
Резиме: Тема рада је истраживање могућности интеракције савременог приступа проблему безбедности
саобраћаја и модерних техничких средстава, видео надзора, информатичке опреме и принципа педагогије
и дидактике са задатком постизања вишег степена безбедности ученика у саобраћају, као најрањивије
категорије. Превасходни циљ је дефинисање модела, односно, система који би могао бити примењен у
образовним установама на подручју Малог Зворника и могућности његове имплементације. У другом
кораку формира се модел анализе економске и педагошке исплативости увођења оваквог техничког
система, односно, модела. Идеја за овакав приступ проблему произилази из чињенице да се безбедност
ученика у околини образовних установа често посматра као скуп засебних активности и фактора. Поред
идентификације проблема и утицајних фактора дефинисани су и партнери у локалној заједници са којима би
била могућа имплемантација модела. Област саобраћаја по својој природи комплексна и у себи обједињује
веома много разнородних фактора а што опет захтева интердициплинарни и системски приступ и сарадњу
између заинтересованих партнера у области безбедности.
Кључне речи: ученици, саобраћај, безбедност, видеонадзор, фактори, едукација
Abstract: The paper discusses the research opportunities for interaction contemporary approach to the problem
of road safety and modern technical equipment, video surveillance, computer equipment and the principles of
pedagogy and didactics with the task of achieving a higher level of safety in the transportation of students, as
well as the vulnerable. The primary objective is to define a model, that is, a system that could be implemented in
educational institutions in Mali Zvornik and in a wider range of educational institutions and finding ways and
possibilities of its implementation. In the second step of the analysis model is formed economic and educational
viability of introducing such a technical system, ie, models. The idea behind this approach stems from the fact
that the safety of students in the vicinity of educational institutions is often regarded as a set of separate activities
and factors. In addition to identifying problems and influencing factors are defined, and partners in the local
community who would have been possible implementations of the model. The area of transport complex in nature
and unites a lot of various factors which again requires interdisciplinary and systemic approach and cooperation
between interested partners in the field of security.
Keywords: pupils, traffic, security, video surveillance, factors, education

1. УВОД
Саобраћај је друштвена активност у којој највећи број грађана свакодневно учествује. Стање
безбедности саобраћаја на одређеном подручју се прати кроз учесталост дешавања саобраћајних незгода, и
њихове последице,. На подручју Републике Србије у саобраћајним незгодама годишње страда између 30 до
40 деце-ученика (www.abs.gov.rs, 22.12.2012.) док неколико стотина деце буде повређено. Према подацима
1 Самостални полицијски инспектор, Гошњић Небојша, професор информатке, мастер), ПС Мали Зворник, Дринска број 26, Мали
Зворник, Србијa, nebo70@verat.net
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Светске здравствене организације саобраћајне незгоде су први узрок смртности популације од 15-29 година
а на другом месту у популацији од 5-14 година (www.un.org/ar/roadsafety, 22.12.2012.). Подручје општине
Мали Зворник се оцењује као повољно по броју настрадалих ученика, односно, деце, где се фактор ризика
креће испод 12,5 према истраживању Агенције за безбедност саобраћаја (www.abs.gov.rs/istrazivanja.html,
22.12.2012.)
Најутицајнији фактор дешавања незгода је људски фактор, а затим технички фактори саобраћајне
инфраструктуре као и њихове међузависности. Према анализама ПС Мали Зворник ови фактори
преовладавају и на посматраном подручју Техничке карактеристике саобраћајне инфраструктуре Малог
Зворника се нису мењале дуги низ година. Са друге стране је дошло до повећања броја возила. Повећање
броја возила на саобраћајницама на подручју Малог Зворника уз лоше стање саобраћајница, негативно
утиче на ризик догађања саобраћајних незгода. Са наведеним факторима расте и коефицијент угрожености
ђачке популације, као једне од најрањивијих популација у овој области.
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Слика. 1 Фактори утицаја на безбедност ученика
Проблем безбедности деце у саобраћају је комплексан јер на њега утичу многобројни фактори (Слика 1).
Степен безбедности ученика оцењује се анализом броја саобраћајних незгода у околини школе са ђацима
као учесницима и оценом степена ризичног понашања возача кроз број прекршаја, најчешћих узрочника
незгода, а пре свега прекршаја неприлагођене брзине, непрописног претицања, непоштовања обавеза
према пешацима и непоштовања саобраћајне светлосне сигнализације. Просечан број ових прекршаја
у временској јединици показује коефицијент ризика у околини образовне установе. Ризично понашање
ђака у саобраћају, где спада неправилно прелажење и кретање коловозом и непоштовање светлосне
сигнализације увећава напред наведени фактор ризика. Упоредном анализом ова два фактора долази се до
оцене укупног стања саобраћајне безбедности ученика у посматраној образовној установи.

2. УТИЦАЈ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ВИДЕО НАДЗОРА НА ПОВЕЋАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ОКОЛИНИ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА
Ттема модела истраживања је разматрање начина изградње системског модела приступа употреби
система видеонадзора који би довео до повећања степена безбедности ученика у саобраћају на подручју
Малог Зворника.
Проблем ће бити истраживан у образовним установама Малог Зворника које се налазе у зонама високе
угрожености. На подручју Малог Зворника то су државни пут 1.б реда број 21 и државни пут 2 реда број
144 као и локални пут кроз место Радаљ (раније регионални пут Р211.А Мали Зворник-Радаљ-Крупањ).
Кроз истраживање се утврђује могућност утицаја на ученике и возаче, применом нових мултимедијалних
технологија, у циљу побољшња укупног степена безбедности саобраћаја. Резултат ће бити посматран кроз
упоређивање података пре и након активности употребе система надзора. Видео систем ће бити посматран
као средство репресивно-превентивног деловање на возаче моторних возила и као средство превентивноедукативног деловање на ученике.
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Коначни исход треба да обједини превентивну, репресивну и едукативну компоненту кроз
интердисциплинарни системски приступ проблему безбедности саобраћаја у околини школа. Да би
модел могао делотворно функционисати неопходно је остварити партнерски однос институција локалне
самоуправе, образовних институција и институција које се непосредно баве проблемима безбедности
саобраћаја .
Циљ истраживања је сагледавање могућности да се системом видео надзора саобраћаја подигне
тренутни ниво безбедности ученика у саобраћају. Поред овог, непосредног, циља биће постигнут и
стратешки циљ а то је дефинисање општег модела системског приступа решавању проблема и система
утврђивање методологије поступања на смањењу броја настрадале деце у околини образовних установа у
складу са уоченим факторима за подручје општине Мали Зворник.
Поред овог даће се оцена степена могућности едукативне примене техничког система, односно видео
материјала, у васпитању и образовању ученика где ће материјал бити кориштен као очигледно наставно
средство уколико задовољава опште педагошке и дидактичке услове. Такође, потребно је дати оцену да ли
задовољава, и у којој мери, основне методичко дидактичке принципе а пре свега принцип очигледности и
активизма..
Конкретан предмет истраживања модела је добијање показатеља на основу којих је могуће закључити
да ли увођење саобраћајног видео надзора у зонама образовних институција и начин његове употребе
и коришћења директно утичу на повећање безбедности саобраћаја. Показатељи који ће се пратити
током извођења истраживања су кретање броја незгода и броја и структуре прекршаја у зони образовне
установе као и ризично понашање ученика. Кроз упоређивање броја незгода и прекршаја у зони школе
даће се закључак да ли је дошло до пада ризика дешавања саобраћајних незгода а кроз тестирање степена
познавања правилног понашања у саобраћају и статистику броја уочених грешака утврдиће се снага
едукативне компоненте. Овде ће бити посматрана едукативна вредност коју доноси анализа и дискусија
појединих делова снимљеног материјала са ученицима.
Репресивна компонента модела омогућава санкционисање уочених, најтежих прекршаја, који директно
утичу на угрожавање безбедности ученика у околини школа и то кроз коришћење снимљеног материјала
у доказном поступку.
На основу добијених сазнања могуће је извршити анализу те донети закључке на основу којих је могуће
креирати интердисциплинарни, системски механизам приступа проблему безбедности ученика а који би
био применљив на било коју образовну установу на подручју Малог Зворника уз поштовање заједничких и
специфичних уидентификованих фактора утицајца у ово области.
Истраживањем модела се жели доказати тврдња да је увођењем саобраћајног видео надзора у околини
школа могуће утицати на понашање учесника у саобраћају, као и да се у великој мери квалитативно и
квантитативно смањује коефицијент угожености деце у саобраћају у околини образовних установа.
Квантитативно побољшање ће бити представљено смањењем броја прекршаја и саобраћајних незгода а
квалитативно побољшање смањењем броја уочених грешака у саобраћају почињених од стране ученика
у околини школе. Такође, истраживање треба да потврди постојање економске оправданости улагања у
овакве пројекте и кроз тврдњу да је улагање у технички систем мање од насталих штета и трошкова у
незгодама.
Извршеном анализом стања безбедности, на основу података ПС Мали Зворник, у периоду задњих
петнаест година, од 1996. до 2011. године (Дијаграм 1.) постоји стабилан тренд смањења броја догађања
саобраћајних незгода на подручју општине. Просечан број незгода у периоду износи 81,5 незгода у години.
Анализом тренда кретања броја дешавања видимо да тренд има стабилну опадајућу путању тако да је
пројектована вредност броја незгода за 2012. годину око 45 незгода. Просечна угрожености по километру
пута у околини школе износи око 1,85 незгода по километру. Овај податак представља статистичку средњу
вредност али је стварни фактор, добијен по методи пребројавања стварних догађаја по месту дешавања,
реда величине око 2.95. Анализама утврђено је да је објекат основне школе “Бранко Радичевић” и Средњa
техничкa школa у градској зони Малог Зворника а на другом месту је објекат основне школе “Никола Тесла”
у Великој Реци. Угроженост ових објеката се огледа кроз неповољан положај, непосредно се наслањају на
државне путеве, број ученика и лоше техничке карактеристике саобраћајница у окружењу. Из наведених
разлога за истраживање је одабран објекат Основне школе “Бранко Радичевић”. По броју догађања
саобраћајних незгода у којима се као учесници, најчешће у својству пешака, појављују ученици стање
се може оценити као стабилно. Током године се на подручју општине у просечно пет незгода у својству
учесника појављује ова категорија.
Следећи фактор безбедности је степен ризика од настајања незгоде. Он представља број уочених
најтежих прекршаја од стране возача моторних возила зони околине школа. На подручју Малог Зворника
оваквих прекршаја се годишње региструје око 450 у зони школа од чега је око 70% прекршаја прекорачења
дозвољене брзине кретања, 20% непрописних претицања и око 10% непоштовања обавеза према пешацима.
Као најчешћи узрок настанка саобраћајних незгода у 85% случајева се појављује неприлагођена брзина
кретања моторних возила. (Подаци према изворима ПС Мали Зворник).
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Дијаграм 1. Стање тренда дешавања СН са пројекцијом за 2012 годину

Методологија анализе угрожености се ослања на податке степена оптерећености саобраћајница
у околини, број ученика школе и утврђивање тачака “колизије” пешака са моторним возилима као и
карактеристика самог одвијања саобраћаја.
Улица Краља Петра 1, пут 2реда 144

Средња
техничка
школа

ОШ
Бранко
Радичевић

Очекивани правци кретања ученика

Слика 2. Анализа колизионих тачака у околини објеката школа

Према показатељима угрожености ученика и анализом на основу податка “број километара
саобраћајнице у зони околине школе, која је раду посматрана као подручје околине објекта пречника 0,5
км”, као најугроженија установа издваја се Основна школа “Бранко Радичевић”. Ова образовна установа
се са две стране директно ослања на државни пут 2 реда број 144 (део улице Краља Петра 1), односно и на
градску улицу Рибарска.
Смерови кретања којима ученици крећу непосредно пресецају три саобраћајнице, две напред наведене
и део градске улице Краља Петра. Анализом путева кретања ученика утврђују се три тачке колизије (Слика
2.) и то су пресеци путања кретања ученика са улицом Краља Петра, улицом Рибарска и прилазним путем
ка стамбеном објекту В8 у улици Краља Петра 1. Извршеном временском и просторном анализом података
ПС Мали Зворник за 2011. годину закључак је да на подручју Малог Зворника постоји изражена угроженост
ученика у зонама образовних институција, што се може закључити из дијаграма 2.

Дијаграм 2. Број незгода по километру државног пута 2. реда бр. 144

Временском анализом дешавања саобраћајних незгода на подручју Малог Зворника за период 2011.
година, дијаграм 3, уочава се да највећи број дешавања се региструје у јутарњим и подневним часовима
што се по времену поклапа са временом одласка деце у школу и сменом ђака у настави (преклапање по
времену).
Може се закључити да на подручју Малог Зворника постоји саобраћајна угроженост ђака приликом
одласка, повратака или боравка у школи а на исту поред близине саобраћајнице утиче и фактор да се време
почетка, завршетка наставе поклапа са временом највеће фреквенције саобраћаја.
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Дијаграм 3. Просечни број незгода по сату у дану (колизија по времену)

Извршеном компарацијом са околним територијама а и земљама окружења евидентно је да је фактор
угрожености на сличној вредности док је у земљама Европске уније укупно гледано овај фактор нешто
нижи (www.un.org/ar/roadsafety/pdf/roadsafetyreport.pdf, 22.12.2012.).

4. ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
У САОБРАЋАЈУ КРОЗ УВОЂЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА
Примарни задатак је и утврђивање у којој мери је повећан степен безбедности деце у саобраћају и
квалитет побољшања опште саобраћајне културе деце. У другом кораку добиће се и оцена економске
оправданости.
Истраживање које се жели спровести биће реализовано кроз три фазе и то:
1) Анализи тренутног стања и анализа изабраног објекта истраживања (прикупљање обрада података
о тренутном стању броја дешавања у околини објекта истраживања, избор контролног објекта
истраживања ради процене резултата, одабир ученика који ће учествовати у истраживању)
2) Пуштање у рад система за видео надзор и прикупљње података у опредељеном временском периоду.
Извођење едукације ученика помоћу снимака са конкретног система. Прикупљање података
релевантних за доношење оцене.
3) Обрада и анализа добијених података над скупом над којим је извршено истраживање на објекту
истраживања и контролом објекту. Анализа добијених резултата и оцена успешности истраживања.
За прикупљање података могу се искористити подаци о броју незгода и броју уочених прекршаја у околини
посматране школе из базе података надлежне полицијске станице и то у што већем опсегу података по годинама
да би се избегле статистичке неправилности те се за најреалније податке могу узети статистичке средње
вредности броја незгода и прекршаја за низ од десет година уз искључивање вредности које представљају
очигледну статистичку грешку (нереално мали или велики број у појединој години). Поред овога потребно је
дати оцену тренутног нивоа саобраћајне културе и понашања ученика школе у којој се спроводи истраживање.
Ови показатељи ће бити контролни скуп вредности. Ради контроле тока истраживања и елиминисања грешака
потребно је спровести једнако истраживање, истовремено, и у контролној установи. За контролну установу је
одабрана основна школа “Никола Тесла” у Великој Реци и то из разлога сличних карактеристика.
Подаци о тренутном степену познавања саобраћајних прописа и нивоу саобраћајне културе су сами по
себи комплексне природе, ,не могу се приказати бројчаним вредностима а представљају утицај великог броја
фактора. Неопходно је извршити одређивање репрезентативне групе ученика који ће бити база над којом ће
се вршити прикупљање података. Репрезентативност мора одсликавати целу популацију ученика школе и то
како по узрасту тако и по другим факторима, полу, социјалним факторима, успеху у школи и слично.
Прикупљање података о нивоу саобраћајне културе ученика ће бити спроведено у два корака.
1) Вршење “снимања” изабраног узорка ученика кроз анкету са питањима која се односе на правилно
понашање у саобраћају. За спровођење истраживања је одабрана анкета јер помоћу ње је могуће
донети квалитетнији суд о целовитости и квалитету знања које ученици поседују.
2) Прикупљање података и то на начин бројање појединачних погрешних понашања ученика у зонама
школа путем случајног узорка ученика и то у трајању од пет радних дана. Бројање ће се вршити у два
наврата током дана и то у јутарњим часовима у времену од 07.00 до 08.00 часова и од 12.00 до 13.00 часова у
“зони околине школе”. О сваком извршеном пребројавању ће се сачинити записник са подацима о броју
и структури уочених грешака, а подаци ће се обрадити табеларно. Сви ови подаци ће бити обједињени
у скуп података са којим ће бити извршено упоређивање података из другог дела истраживања. Након
инсталације видео система и упознавања ученика и возача са његовим постојањем и сврхом извршиле
би се поново обе фазе прикупљања података и то на истој групи ученика уз временски размак од
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неколико месеци из разлога адаптације ученика на само његово постојање и елиминисања фактора
“наглог скока пажње”, због сазнања “да сам виђен” који прати системе надзора.
Значајан део истраживања се односи на употребу материјала насталог радом овог техничког система
у сврху васпитавања и едукације ученика а који ће у ову сврху бити кориштен као очигледно наставно
средство које испуњава основне дидактичке принципе. Знајући да активност у процесу поучавања може
бити чулна, интелектуална, говорна и практична може да се каже да овај материјал тежи ка принципу
визуелизације и активизма јер ће бити предмет практичног размишљања и расправе ученика приликом
обраде. Управо анализа видео записа који су сами по себи динамичан и визуелан доживљај представља
овај принцип. Материјал је пре коришћења неопходно прилагодити и у смислу поштовања принципа
економичности (конкретност и разноврсност) а дискусија вршити применом методе рада ученика у
групама и кроз захтев за критичком анализом уочених грешака.
По извршеној другој фази прикупљања података и извршене статистичке обраде података долази се до
оцене оправданости увођења наведеног техничког система и степена побољшања стања.
Очекивани исход је смањење броја саобраћајних незгода и њихове тежине и смањење броја прекршаја
возача у околини школа а на дужи временски период и смањења броја грешака од стране ученика. Циљ је
да свесност постојања надзора, као фактора утицаја, преведемо у несвесно правилно понашање ученика.
На основу прикупљених података, квалитативне и квантитативне анализе могуће је дати оцену да ли је
оправдано увођење и колики је утицај система праћења саобраћаја у околини школа на безбедност ученика.
Уколико извршеним прикупљањем и обрадом података у дужем временском периоду буде сагледано опадање
броја саобраћајних прекршаја и “грешака” од стране ученика школе “Бранко Радичевић” и да исто задржава
вредност која је нижа у односу на контролне скупове даје се оцена дуготрајног позитивног утицаја на ову
област. Не треба да збуни чињеница да ће након извесног времена доћи до пораста броја прекршаја и грешака
у саобраћају због психолошког момента привикавања, односно губљења свесности чињења прекршаја али ће
овај број да расте само до одређене границе на којој ће доћи до устаљивања вредности. Управо разлика између
стања затеченог у првој фази истраживања и ове вредности ће представљати вредност стварног побољшања.

5. ЗАКЉУЧАК
Сарадњом више фактора на нивоу локалне заједнице, општина, образовне установе, органи
Министарства унутрашњих послова и других могуће је формирати системски модел који би уз незнатне
корекције могао бити применљив у раду свих других образовних установа које се налазе у сличном
или истом окружењу и за које важе исти идентификовани фактори утицаја. Поред наведеног веома је
битна анализа могућности инредисиплинарног приступа проблему кроз обједињавање фактора везаних
директно за безбедност саобраћаја, модерних техничко информатичких система и активности из области
педагогије. Спровођењем појединих активности које су приказане видљиво је да је код деце школског
узраста едукација у области безбедности саобраћаја применљива једино уз пуно поштовање и примену
свих модерних дидактичко методичких „алата“ те да једино такав приступ даје пуни ефекат.
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СИСТЕМ ЗА СТЕРЕОСКОПСКО МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ ВОЗИЛА
У САОБРАЋАЈУ
SYSTEM FOR STEREOSCOPIC VEHICLE SPEED MEASUREMENT
Војислав Лукић1, Саша Вујић2, Алексеј Макаров3
Резиме: За мерење брзине возила у саобраћају користе се различита мерила. Најчешће се срећу
Доплеров радар, ласерски радар (LIDAR), мерила са сензорима уграђеним у коловоз (индуктивна петља).
Мали број система предвиђа мерење брзине само уз помоћ камера, усредњавањем на дужем растојању
или стереоскопском обрадом слике. Стереоскопија је техника која се користи за добијање и презентовање
тродимензионалне слике. Стереоскопске слике омогућавају нам да меримо растојање између камера и неког
објекта са слике. За добијање стереоскопске слике користе се две камере којим се истовремено снима нека
сцена и објекти на њој. На основу стереоскопије можемо израчунати пређени пут, док на основу тренутака
у којим је возило сликано можемо добити време протекло у току тог пута. Овако добијамо средњу брзину
возила на измереном пређеном путу. У овом раду приказаћемо једну могућу конструкцију система за
стерескопско мерење брзине возила у саобраћају са освртом на математичко-алгоритамску основу система
као и проблеме који могу настати и утицати на прецизност мерења брзине.
Кључне речи: стереоскопија, брзина возила у саобраћају, обрада слике
Abstract: There are different kind of systems for vehicle speed measurement. The most common are systems
with speed sensors based on Doppler effect, lasser speed sensors (LIDARs) and iductive loop systems. Few systems
are made for speed measurenment only with cameras, by averaging at longer distances, or stereoscopic image
processing. Stereoscopy is the technique for obtaining and presentation of three-dimensional images with two
cameras working at the same tame. Travelled distance can be calculated with stereoscopic techniques, while the
time interval can be obtained from the known timing when the images were captured. Thus, it is easy to find
a vehicle mean speed on a travelled distance. One possibillity of vehicle speed measurement by sterescopy and
mathematical-algorithmic basics of that system is presented in this paper. Some problems in speed measurement
that had influence on precision of a speed measurement are also showed here.
Key words: stereoscopy, vehicle speed, image processing

1. УВОД
Стереоскопски систем за мерење брзине састоји се из две камере, блиско постављене (растојањa oko 60
cm), у исту раван, и са паралелним оптичким осама. Растојање до објеката се рачуна на основу разлике у
позицији објекта на сликама и уз помоћ параметара система који зависе од растојања између две камере,
фокуса камера и ефективне резолуције камера. Да би растојање било израчунато што тачније издвајамо
заједничка обележја са слика једне и друге камере. У нашем случају заједничко обележје је регистарска
ознака возила.
Слика се добија са две камере. Добијамо две слике сцене у сваком датом тренутку, јер са сваке од камера
долази по једна слика. Ако желимо да измеримо пређени пут возила између две позиције, потребно је да
1 Лукић Војислав, дипл.математичар, Влатаком д.о.о. Истраживачко-развојни центар, Милутина Миланковића 5, Београд, Србија,
vojislav.lukic@vlatacom.com
2 Вујић Саша, дипл.инж.електротехнике, Влатаком д.о.о. Истраживачко-развојни центар, Милутина Миланковића 5, Београд,
Србија, sasa.vujic@vlatacom.com
3 Др Макаров Алексеј, доктор електротехнике, Влатаком д.о.о. Истраживачко-развојни центар, Милутина Миланковића 5, Београд,
Србија, aleksej@vlatacom.com
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нађемо референтно обележје које можемо препознати на свим сликама. Пошто знамо тренутке аквизиције
сваке од слика, можемо на лак начин израчунати средњу брзину на измереном пређеном путу.
Регистарску ознаку возила је добро узети као објекат који пратимо јер се налази увек на истом месту на
возилу (напред или позади). Такође, регистарску ознаку је лакше препознати и локализовати на слици него
остале делове возила јер има карактеристичан облик и текстуру, али и рефлектује инфра-црвени спектар
светлости, па се при самој аквизицији слике може користити и осветљавање инфра-црвеним диодама
усмереним ка таблици. На овај начин можемо да добијемо слику таблице у условима смањене видљивости,
током временских непогода као што су снег и киша, као и у ноћним условима. Такође, са регистарске ознаке
чита се садржај, чиме се омогућава да се измерена брзина једнозначно придружи конкретном возилу.

2. МЕТОДЕ МЕРЕЊА РАСТОЈАЊА И БРЗИНЕ
2.1. Метода мерења растојања
Претпоставимо да имамо две камере које су постављене на растојању L једна од друге. Ове две камере
морају бити у истој равни, као на Слици 1.

Слика 1. Стереоскопски систем – мерење растојања када је објекат, лево или десно од камера
и када је објекат између камера

Меримо растојање између равни камера и равни која је паралелна равни камера, а пролази кроз тачку
на објекту (Ј. Mrvolje; D. Vrancic, 2008). Ово растојање означено је са R. Пошто знамо растијање између
камера и можемо наћи углове α1 и α2 имамо.
(1)

Цео систем треба калибрисати тако што изаберемо једну раван која је паралелна са равни камера
(калибрациона раван). На тој равни нађемо пројекције центара објектива камера (Слика 2). Формула за
мерење растојања може се свести на познате параметре, ако знамо елементе равни уз помоћ које вршимо
калибрацију. Нека су познате следећи елементи система:
-- референтни пиксел на обе слике – P1(Xp1,Yp1), P2(Xp2,Yp2)
-- растојање калибрационе равни од равни камера – Rk
-- број пиксела имеђу центара на калибрационој равни – Cp

Слика 2. Калибрациони параметри
R1 је растојање између равни камера и равни која пролази кроз референтну тачку на објекту, а паралелна
је са равни камера у првом тренутку, када је објекат ближи камерама. Слично, R2 је растојање између равни
камера и равни која пролази кроз референтну тачку на објекту, а паралелна је равни камера, у тренутку
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када је објекат даље од камере (Слика 3). Пређени пут референтне тачке објекта биће S=1/cos(α)×(R2−R1) ,
где је α угао под којим је систем камера постављен у односу на хоризонталу.

Слика 3. Систем постављен под углом α у односу на пут

Растојање се може израчунати тако што уместо тангенса углова α1 и α2 у формулу убацимо однос
страница троугла. Уколико су камере постављене под одређеним углом α у односу на хоризонталну раван,
онда се пређени пут који је прешао објекат рачуна по формули:
(2)

Овде су Xp1 и Xp2 положаји референтног пиксела када је објекат у положају ближе камерама, а Xq1 и Xq2
положаји референтног пиксела када је објекат даље од камера.

Слика 4. Систем постављен под угловима: α у односу на хоризонталну раван
и θ у односу на вертикалну раван пута

Ако је камера под углом α у односу на хоризонталну раван и под углом θ у односу на вертикалну раван
пута (Слика 4), пређени пут између две референтне тачке објекта се рачуна на следећи начин:

(3)

Слика 5. Пример измереног растојања - тестни софтвер
(L=0,6 m, Cp=98 пиксела , Rk=13,25 m)
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2.2. Метода мерења брзине
Потребно је извршити калибрацију система тако да се добију константе које учествују у одређивању
растојања: Rk – растојање у метрима од система до калибрационе равни и Cp разлика у пикселима између
пројекције центара камера на калибрационој равни. Потребно је и одредити углове под којима се систем
налази у односу на вертикалну осу – α и у односу на хоризонталну осу – θ.
Као почетни део алгоритма где је неопходно на слици наћи референтно обележје регистарске ознаке
узима се део алгоритма за аутоматско препознавање регистарских ознака који се односи на локализацију
регистарске ознаке (S.H. Kasei et al. 2010:793-820). Такође, користи се део алгоритма који издваја скуп
узастопних регистарских ознака (слика регистарских ознака) као скуп који се односи на једно возило.
Дакле, за свако возило добијамо низ слика на којима се налази то возило (тј. Регистарска ознака возила).
Уз помоћ већ постојећег алгоритма може се добити низ позиција регистарске ознаке са једног
аутомобила који пролази кроз сцену. Нека је тај низ: c1,c2,...,cn . Сваки од елемената овог низа је уређени пар
(xк1,xк2), k=1...n, где је xk1 хоризонтална позиција центра регистарске ознаке на слици са једне камере, а xk2
хоризонтална позиција таблице на слици са друге камере, односно на k-тој слици од уласка регистарске
ознаке на слику. Даље, потребно је обезбедити да се за свака од n слика везаних за регистарску ознаку на
једном аутомобилу одреди време аквизиције те слике. То је низ t1, t2, ..., tn Време протекло између ове две
слике p и q добија се: tpq=tp-tq . Брзина возила између било које две слике p и q из скупа слика који одговара
једном возилу је Vpq=spq/tpq тј. формула је:
(4)

Средњу брзину на пређеном путу можемо измерити тако што узмемо прву и последњу слику из скупа
слика које одговарају једном возилу и израчунамо брзину на том путу по формули (5). Други начин је да
се измери брзина на пређеном путу између свака две узастопне слике. На тај начин добијамо низ брзина
V21,V32,...,Vnn-1. Брзину меримо на први начин тј. бирамо две временски најдаље слике, док се други начин и
комбинација два начина користе као ‘додатна провера.

3. РЕЗУЛТАТИ - МОГУЋЕ ГРЕШКЕ У СИСТЕМУ И ЊИХОВ УТИЦАЈ
НА ПРЕЦИЗНОСТ МЕРЕЊА
Могу се појавити два типа грешака: грешке у мерењу растојања и грешке у мерењу времена, које по
својој природи могу да буду систематске и случајне.
Грешке у мерењу растојања су: грешке приликом мерења углова при постављању система (уносе ситематску
грешку за дати систем), грешке у прецизности одређивања референтног обележја (уносе случајну грешку
која варира од мерења до мерења)
Грешке у мерењу времена су грешке у синхронизацији система, и могу се свести на ред величине мањи
од 0,1% уколико користимо оптичке сензоре који се синхронизују хардверским тригером.
3.1. Грешке приликом мерења углова при постављању система
Приликом мерења угла система камера у односу на хоризонталну и вертикалну раван узимамо могућу
грешку ласерског угломера којим меримо дате углове. Ова грешка износи 0,1 степен. Максимална грешка је
када су углови α и θ једнаки 45 степени, тада је грешка мало мања од 0,35%. У реалном систему ови углови
нису већи од 25 степени, па је и сама грешка мања од 0,17%.
3.2. Грешке у прецизности одређивања референтног заједничког обележја
Грешка у прецизности одређивања референтног заједничког обележја има највише утицаја на целокупну
грешку. Најчешће референтно заједничко обележје се налази на неком од знакова са регистарске ознаке.
П коју је релативно лако постићи је на нивоу једног пиксела, али се грешка може знатно спустити уз
одговарајуће алгоритме. Грешка у мерењу брзине зависи од резолуције слике и удаљености објекта од
стереоскопског система. Ефективна резолуција слике мери се бројем пиксела између две пројекције
осе камера на замишљену раван на датом растојању. Тако је у Табели 1 дата процена грешке, за систем
са камерама у хоризонталној равни, са хоризонталнм резолуцијом од 800 пиксела и са различитим
минималним и максималним растојањома. Smin и Smax представљају растојања пројекција оса камера тј.
ефективну резолуцију слике на датим минималним и максималним растојањима. Функција d(e) представља
функцију грешке у зависности од могуће прецизности у пикселима означене са е. Последња колона у табели
представља грешку када је прецизност у пикселима d(е=1).
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Табела 1. Утицај грешке од једног пиксела на датим растојањима за хоризонталну резолуцију 800
Мининамално
Растојање [m]

Максимално
Растојање [m]

13
10
10
20

20
20
30
30

Ефективна
резолуција за
максимално
растојање
Smax
64
64
42
42

Ефективна
резолуција за
минимално
растојање
Smin
98
127
127
64

Зависност
грешке од
прецизности
алгоритма
d(e)
0,06 е
0,03 е
0,02 е
0,09 е

Грешка у
пикселима
d(e=1)
6,00%
3,00%
2,00%
9,00%

Како су доступне камере већих хоризонталних резолуција 1024 и 2048, израчунат је утицај грешке и на
овим резолуцијама. Резултати су дати на графиконима (Слика 6) где су приказане грешке у мерењу брзине
када се брзина мери од десетог метра.

Слика 6. Графикони утицаја грешке одређивања заједничког референтног обележја на резолуцијама 800 (Cp=98), 1024
(Cp=207) и 2048 (Cp=310) пиксела

4. ДИСКУСИЈА - ПРЕДНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
Постоји само пар уређаја у свету који мере брзину на сличан начин и који су се појавили тек у скорије
време. Због тога још увек нема адекватних и релевантних резултата у овој области. Ови системи углавном су
описани у научним радовима и користе алгоритме за целокупну тродимензионалну реконструкцију слике,
па смим тим постоји захтев за више процесорских ресурса (J. Zhu et al. 2011:5949-5954 и Z. Hu et al. 2008:110119). Идеја да се регистарска ознака користи као референтно обележје умањује потребу за процесорским
ресурсима и омогућава везивање брзине за одговарајуће возило.
Предност оваквог система за мерење брзине посматраног возила, у односу на остале аутоматске системе
за мерење брзине, је што је овакав систем поузданији и једноставнији за интеграцију и инсталацију од система
са интегрисаним радаром или система са индуктивном петљом. Избегавају се проблеми у интеграцији
и синхронизацији радара са камерама и метода није инвазивна као индуктивна петља где је неопходно
уграђивати сензоре у коловоз. Када је у питању интеграција радара са камерама постоје многи проблеми
са којим се срећу интегратори на лицу места, а који произилазе из тога да камера и радар морају бити
постављени према задатим параметрима. Каснија синхронизација оваквог система, није свеобухватна, већ
је за сваку локацију посебно, потребно подешавати параметре синхронизације. Код стереоскопског система
калибрација се ради пре изласка на терен, а на лицу места се мере само углови под којим је систем постављен
у односу на пут. С обзиром да се код овог система информација о брзини добија помоћу истих камера помоћу
којих се читају и регистарске ознаке, веза измерене брзине и возила је инхерентно позната. Једна од предности
стереоскопског система је и што је пасиван, па се не може детектовати детекторима за радар.
Предност оваквих система за локалну заједницу односи се пре свега на инсталацију и одржавање
система. Време и поступак инсталације су једноставнији. Препозната регистарска ознака возила везује се
за брзину тог возила и на тај начин даља експлоатација система може бити разноврсна, било да се везује
за упозоравање возача о неприлагођеној брзини или да се користи као систем за евиденцију прекршаја
прекорачења брзине. Такође, апликативни софтвер се може прилагодити потребама локалне заједнице.
Први проблем са којим се сусрећемо када говоримо о стереоскопском мерењу брзине је што, строго
говорећи, у закону не постоји тип мерила за мерење брзине у саобраћају који покрива овакав систем. Према
метролошком пропису за одобрење типа мерила за мерење брзине у саобраћају постоје три типа мерила
мерило засновано на ласерском мерењу брзине, мерило које мери брзину на основу Доплеровог ефекта и
мерило са чврсто уграђеним сензорима (Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у
саобраћају, Објављен у “Сл. гласнику РС”, бр. 40 од 29. маја 2009).

225

Војислав Лукић, Саша Вујић, Алексеј Макаров
ИСТЕМ ЗА СТЕРЕОСКОПСКО МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ
Код система за аутоматско препознавање брзине возила у сабраћају користе се Доплеров радар или
мерило са чврсто уграђеним сензорима. Ласерски радар је тешко интегрисати у аутоматски систем са
камерама јер ласерски радар мери брзину уз помоћ уско усмереног снопа зрачења на већем растојању, а
аутоматски систем је често постављен под неким хоризонталним или вертикалним углом у односу на пут,
тј. изнад или поред пута.
Стереоскопски систем, стриктно говорећи, не одговара ниједном од наведених система. Најсличнији је
мерилу са чврсто уграђеним сензорима, ако узмемо у обзир да се слика са камере добија преко оптичких
сензора који су постављени на одређену, фиксирану позицију. Проблеми који настају могу бити везани и
за механичку конструкцију самог система. У овом раду они нису обрађени.
Анализом смо уочили да грешка на сликама одређених већих хоризонталних резолуција (2048 пиксела)
може пасти испод 1%, што је захтев по закону приликом оверавања типа мерила за брзине веће од 100
km/h. Већ сада је могуће реализовати стереоскопски систем који је напреднији од система који садржи
једну камеру и радар. Како технологије камера и оптичких сензора постају све доступније и напредније,
могућности за реализацију још напреднијих стереоскопских система су све веће.

5. ЗАКЉУЧАК
У овом раду приказан је један начин стереоскопског аутоматског мерења брзине посматраних возила
који укључује алгоритамско-хардверски систем са две камере. На основу обраде слике може се одредити
просечна брзина неког возила на одређеном кратком путу. Показали смо математичке основе алгоритма и
указали какве грешке се могу јавити у систему. Приказани резултати показују да се у блиској будућности,
коришћењем камера веће резолуције и унапређењем алгоритама, може достићи грешка која обухвата
законске оквире за одобрење типа мерила. Овакав систем уз одговарајући дисплеј може служити и као
упозорење возачима да су на одређеном делу пута прекорачили брзину.
Неприлагођена брзина је, као што се зна, једна од главних узрока саобраћајних незгода. Применом
нових технологија као што је стереоскопија на мерење брзине возила може се у значајној мери олакшати
инсталација аутоматског система за мерење брзине и интеграција са системом за аутоматско препознавање
аутомобилских таблица. Осим тога, системи оваквог типа постају јефтинији, а самим тим и доступнији на
тржишту.
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ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА
У КОНТРОЛИ БРЗИНЕ
EFFECTS OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS APPLICATIONS
IN SPEED ENFORCEMENT
Ненад Николић1
Резиме: Појам интелигентни транспортни системи (ИТС) представља систем мера и технологија на
националном нивоу чији циљ је повећање нивоа безбедности саобраћаја, ефикасније одвијање саобраћаја
са мање застоја и снижени ниво загађења животне средине.
Примена ИТС апликација, које су саставни део возила и транспортне инфраструктуре, у највећем броју
случајева треба да помогне возачу у току вожње и да смање ризик од настајања саобраћајне незгоде. Ови
системи, најчешће се примењују као превентива настајању саобраћајних незгода, али се користе и при
ублажавању последица саобраћајних незгода.
Једно од подручја примене интелигентних транспортних система представља и систем за контролу
саобраћаја, а најчешће примењивана ИТС апликација су камере за контролу брзине. У раду ће бити
описане камере за контролу брзине и европска искуства у њиховој примени, са посебним нагласком на
ефекте примене ових ИТС апликација.
Кључне речи: Интелигентни транспортни системи, контрола саобраћаја
Abstract: The concept of intelligent transportation systems (ITS) is a system of measures and technologies at
the national level aimed at increasing the level of traffic safety, efficient traffic flow with less congestions and lower
levels of pollution.
Deployment of ITS applications, which are an integral part of the transport infrastructure and vehicles, in most
cases are aimed to help the driver while driving and to reduce the risk of traffic accidents. These systems, usually
applied as a preventative measure to avoid traffic accidents, but are used to mitigate the effects of accidents as well.
One of the application areas of intelligent transportation systems is a system for traffic control, and most
frequently used ITS applications are speed cameras. The paper describes speed camera and European experience in
their use, with special emphasis on the effects of use of ITS applications.
Keywords: Intelligent Transport Systems, Traffic Enforcement

1. УВОД
Примена интелигентних транспортних система (ИТС) широм света значајно се повећава из године
у годину. ИТС представља напредне система чији циљ је да омогуће управљање саобраћајем и обезбеде
корисницима транспортног система боље информисање, виши ниво безбедности и координисану и
„паметнију“ употребу транспортне мреже у свим видовима транспорта.
Интелигентни транспортни системи (ИТС) представљају системе у којима су информатичка и
телекомуникациона технологија примењене у друмском транспорту (укључујући инфраструктуру, возила
и учеснике у саобраћају), управљању саобраћајем и мобилношћу и као интерфејс са другим видовима
транспорта (EU, 2010:2).
Примена ИТС у земљама у развоју, без обзира на цену или степен технолошког развоја, ће добијати
све значајније место и са очекиваним растом мобилности имаће значајан утицај на безбедност саобраћаја.
1 Генерални менаџер, Николић Ненад, дипл.инж.саоб, Транспортни секретаријат за Југоисточну Европу (СЕЕТО), Београд, email:
nnikolic@seetoint.org
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2. ПОДЕЛА ИТС
По месту на којем се информације преносе корисницима разликујемо:
-- Интелигентна транспортна средства,
-- Интелигентне саобраћајнице.
Функције интелигентног транспортног средства у циљу спречавања саобраћајних незгода помажу
возачу да избегне или предупреди незгоду употребом система који се налазе у возилу и који процењују
природу или значај претње, узимајући у обзир стање возача. Циљ ових функција је да помогну возачу,
мењајући његово понашање у неким ситуацијама. У зависности од значаја и близине претње систем ће
возача: информисати о опасности што раније, упозорити га ако возач није правовремено реаговао и
активно помоћи или самостално реаговати у циљу избегавања саобраћајне незгоде.
Допунске функције интелигентног транспортног средства помажу возачу да се креће безбедном
брзином, држи безбедно растојање, вози у истој саобраћајној траци, не започиње претицање у критичној
ситуацији и избегне сударе са рањивим учесницима у саобраћају.
Интелигентне саобраћајнице представљају системе који су део опреме на путевима и служе за повећање
нивоа безбедности саобраћаја и побољшање ефикасности саобраћајног система. У зависности од улоге
у систему разликујемо неколико типова ИТС заснованих на инфраструктури: системи за управљање
саобраћајем на путевима, системи за контролу саобраћаја, системи за информисање путника, системи за
управљање саобраћајем на раскрсницама, системи за заштиту пешака, ...

3. ПРИМЕНА ИТС У КОНТРОЛИ САОБРАЋАЈА
Значајнија примена ИТС у контроли саобраћаја датира из 60-их година прошлог века, а вредно је спомена
да је овакав вид контроле саобраћаја био у употреби у Републици Србији 80-их година прошлог века.
У свету је у овом тренутку у примени читав спектар ИТС апликација у контроли саобраћаја. Оне
су усмерене на утицај на возача у периоду пре и током саобраћајне незгоде. Аутоматска детекција и
регистровање саобраћајних прекршаја најчешће се односи на следеће саобраћајне прекршаје:
-- прекорачење брзине,
-- пролазак на црвено светло,
-- одстојање између возила (посебно у тунелима),
-- коришћење трака намењених за кретање возила јавног превоза,
-- нерегистовано возило,
-- нерегуларне димензије возила и осовинско оптерећење,
-- класификација и контрола приступа возила.
Контрола брзине може се вршити на месту или на деоници. Фиксни уређаји су постављени на порталу
поред саобраћајнице и податке шаљу путем радио везе, а преносиви уређаји могу да буду постављени поред
пута или у возилу и својом честом променом положаја могу да допринесу бољој контроли саобраћајних
прекршаја. Честа је примена ових уређаја за контролу брзине у зонама радова на путу. Контрола брзине
на деоници спроводи се прикупљањем података са два или више мерних места на деоници пута са
јединственим ограничењем брзине.
Систем за детекцију проласка на црвено светло омогућава детекцију прекршаја 24 сата дневно, у свим
временским условима. Инфрацрвена камера за видео детекцију повезана је са центром у коме се врши
препознавање регистарских таблица и аутоматски се генерише извештај о прекршају.

4. МЕРЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРИМЕНЕ КАМЕРА У КОНТРОЛИ БРЗИНЕ ВОЗИЛА
Како би реално оценили ефекте примене ИТС у контроли саобраћаја и измерили њихову ефикасност,
последњих година урађен је значајан број студија у земљама које примењују ИТС апликације у друмском
саобраћају. Већина студија се бави вредновањем примене ИТС апликација у контроли брзине возила и
контроли проласка на црвено светло. У овом раду, фокус ће бити на примени камера у контроли брзине
возила и мерењу ефеката њихове примене.
Када је неопходно извршити мерење ефеката примене мере за повећање безбедности саобраћаја, као што
је примена ИТС у контроли брзине возила, неопходно је упоредити измерени број саобраћајних незгода и
настрадалих после примене камера, са процењеним бројем незгода и настрадалих у случају да камере нису ни
постављене. Ова процена («doing nothing» сценарио) има директан утицај на оцену ефикасности примењених
мера. У раду су представљене неколике методе процене, сваки од њих са својим предностима и лошим странама.
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4.1. Регресија према средњој вредности
Важна ствар приликом процене будућег броја саобраћајних незгода и настрадалих на некој тачки пута
на којој је предвиђена примена камера представља начин на који је место изабрано за примену мера за
повећање безбедности саобраћаја.
У случајевима где је један од критеријума за избор локације за постављање камере број незгода
и настрадалих који треба да превазиђе одређени критични број, треба да се узме у обзир статистички
феномен који се назива регресија према средњој вредности (regression-to-mean) и који је први пут описан
од стране енглеског научника Френсиса Галтона 1877. године. Овај статистички принцип наводи да
уколико се спроводи мерење неке величине, и уколико се из првог мерења изаберу узорци чије су измерене
вредност или екстремно високе или ниске, очекиване вредности другог мерења изабраних узорка биће
ближе просечној вредности узорака измерених у првој серији.
У случају примене камера за контролу саобраћаја уколико је екстремни број незгода и настрадалих
употребљен као критеријум за избор локације камере и искоришћен за прорачун стања и ако не би биле
примењене никаве мере за повећање безбедности саобраћаја, постоји реална опасност да процењени број
незгода које би се догодиле буде прецењен. Ово директно води ка прецењивању ефеката примене камера на
посматраној локацији. Овим су се проблемом, у оквиру Енглеског програма примене камера у безбедности
саобраћаја, бавили Hauer (1997) и Hirst, Mountain и Maher (2004), а проблем је уочен и анализиран од
стране Department for Transport (2001).
Величина регресије према средњој вредности (РТМ) зависи од више фактора: дужине трајања периода
посматрања, минималног броја догађаја који су потребни да место буде разматрано за употребу камера
за контролу саобраћаја и који су критеријуми према којима је место изабрано да буде део програма за
употребу камера. РТМ ће бити значајно већи ако је критеријум за избор локације камера строжији и
уколико је очекивани број незгода или повређених мањи. Ово наводи на закључак да ће РТМ бити већи
за ванградске деонице пута, јер се на овим деоницама догађа мањи број незгода у току године. Уколико
се, сем броја незгода и настрадалих, користи и проценат возила који се креће преко ограничења брзине и
погодност места за постављање камере, смањује се утицај регресије на коначне резултате.
4.2. Методе за процену броја незгода и настрадалих у саобраћајним незгодама
Постоје бројне методе за процену броја незгода и настрадалих на одређеној локацији, а овде ће бити
наведено само неколико:
-- log-linear модел – метода која се користи за процену број незгода и настрадалих на посматраној
локацији у периоду после увођења камера за контролу саобраћаја. Прикупљају се подаци о броју
саобраћајних незгода и настрадалих пре постављања камера, а претпоставка је да број незгода и
настрадалих подлеже Пуасоновој расподели. Модел користи и дугорочни национални тренд и
сезонске варијације везане за наведену локацију како би дао процену броја незгода или настрадалих
на одређеној локацији. Ова метода не узима у обзир никаква подешавања везана за регресију према
средњој вредности.
-- Метода контролне групе – метода која користи мерења на контролним местима. Контролна места
имају сличне или исте карактеристике попречног профила и безбедности саобраћаја као и места
на којима су постављене камере. Једна су изабрана за контролна места, а друга за места на којима
се постављају камере. Обезбеђујући да су контролна места независна и издвојена од места примене
камера и бирајући их по истим критеријумима, обезбеђује се процена колики би био број незгода
и настрадалих у случају да нису предузете никакве мере на локацијама где су камере постављене.
Најрепрезентативнији резултати били би добијени када би се насумично бирала локација из групе
места са истим карактеристикама. Нажалост, ово је веома тешко изводљиво због релативно малог
броја локација са истим карактеристикама и неопходности да се бар половину локација које су
кандидати за постављање камера оставити без очекиване мере за повећање безбедности саобраћаја.
Из тог разлога, најчешће, се користе унапред изабрани парови локација. Коришћење ове методе је
нарочито компликовано када су у питању велики пројекти, тако да се она користи ретко.
-- Статистичка метода - ова метода користи статистичке методе да моделира тренд броја незгода и
настрадалих на основу резултата који се прикупљају на релевантном узорку, а затим модел примени
за прогнозу броја незгода и настрадалих. Уколико се модел прави на основу података са великог броја
места, за модел се може користити емпиријска Бајесова метода. У случају да се селекција податка са
већег броја мерних места врши тако да су изабрана места и по додатним критеријумима (сем по
критеријуму броја незгода и настрадалих) може се исправити ефекат који проузрокује РТМ. У овој
методи очекиван број незгода се процењује коришћењем два извора информација о посматраној
локацији: уоченом броју незгода на локацији пре увођења мера за повећање безбедности саобраћаја
и процени броја незгода добијеној употребом модела за предвиђање насталог на основу података
са места која имају исте или сличне карактеристике у смислу статистике безбедности саобраћаја,
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величине саобраћајног тока и попречног профила. Историјски подаци о броју незгода помажу да у
обзир буду узете и карактеристике локације које нису обухваћене моделом за предвиђање, а процене
добијене моделом помажу да се исправе забележени ефекти случајних догађаја. Прикупљају се и
подаци о саобраћајним незгодама после постављања камера као би била извршено упоређивање
измерених података са подацима добијених проценом.
-- Емпиријска Бајесова метода - Циљ емпиријске Бајесове методе је да да непристрасну процену
вредности броја незгода и настрадалих на посматраној локацији користећи све расположиве
информације. У ове информације спадају: број незгода на посматраној локацији и историјски подаци
о броју незгода на местима са сличним карактеристикама као одабрана локација. Ова места са сличним
карактеристикама називају се и референтна популација (Хауер, 1997). Референтна популација може
бити веома уска, састављена од локација са веома сличним карактеристима путног профила (тип
коловоза, ограничење брзине, контрола приступа, ...) као посматрана локација или, пак, потпуно
супротна. На основу величине референтне популације добијеним подацима се додељују тежински
фактори. У оквиру референтне популације врши се прикупљање података, а параметри модела,
који ће бити добијен на основу референтне популације, зависе од типа саобраћајне незгоде (све
незгоде са повређенима, незгоде са тешко повређенима или погинулима), тип пута, тип коловоза и
ограничења брзине, а користе и податке о саобраћајном току, дужини локације на којој је примењена
видео контрола и број мањих раскрсница/укрштаја дуж локације. Модел треба да да математичку
формулу којом ће се добити независна процена просечног броја саобраћајних незгода у току једне
године на посматраној локацији са задатим карактеристикама. Овај модел тежи да пронађе средњу
вредност према којој тежи измерени број незгода на локацији са одређеним карактеристикама, како
би били елиминисани ефекти РТМ.

5. ЕВРОПСКА ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ КАМЕРА У КОНТРОЛИ БРЗИНЕ
Већина европских земаља које управљају саобраћајем, управљају и безбедношћу саобраћаја и имају
разрађену стратегију примене ИТС. Користи које настају применом ИТС у контроли брзине су значајне и
огледају се у смањењу броја погинулих и повређених, доказаној финансијској исплативости ИТС апликација
и стварању позитивних ставова јавног мњења о примени уређаја за контролу брзине. У наредним пасусима
биће представљени резултати појединих европских студија рађених последњих десет година.
Приручник мера за повећање безбедности саобраћаја норвешког аутора Руне Елвика даје преглед
исплативости мера за повећање безбедности саобраћаја, међу којима су и апликације за контролу
саобраћаја. Према анализираним студијама употреба камера доводи до смањења саобраћајних незгода за
19 %, а незгода са повређенима за 17 %. Ова мера има веће ефекте у градским срединама где доводи до
смањења незгода за 28 %. Однос користи и трошкова варира у различитим студијама и креће се у интервалу
1:2,6 до 1:26,7 (Елвик, 2004).
У извештају рађеном за The Cochrane Library из 2010. године представљено је да је у свих 28 анализираних
студија пронађен утицај камера за контролу брзине на смањење саобраћајних незгода и сабраћајних
незгода са погинулима и тешко повређенима. У непоредној близини места на којима су постављене камере
уочено је смањење свих незгода за 8 до 49%, а у највећем броју студија овај постотак варира између 14 и 25.
Проценат смањења незгода са погинулима и тешко настрадалима се креће од 11% до 44%. Ефекти на ширу
зону око постављених камера представљени су смањењем од 9% до 35%, а у највећем броју студија овај
проценат варира од 11% до 27%. Студије које су анализирале дужи временски период примене показале су
да се овај позитиван тренд одржава или побољшава током времена.
Резултати примене камера у контроли брзине у Енглеској (PA Consulting Group and University College
London, 2005) објављени су као резултат истраживања које је трајало четири године у 24 енглеске области.
Kao oсновна препрека широкој употреби камера у Енглеској, средином 90-их, идентификована је законска
регулатива која није дозвољавала да локална самоуправа, као финансијер дела опреме и одржавања,
надокнађују своје трошкове од наплате казни утврђених овим уређајима. Када је ово омогућено започела је
реализација пилот пројекта у осам области Енглеске. Већ после прве године користи добијене пројектом су
биле толико велике да је одлучено да се програм прошири на нацонални ниво (24 области – 2 300 локација).
После четири године извршена је анализа резултата пројекта и утврђено је да је:
-- број погинулих и повређених смањен – истраживања су показала да је број саобраћајних незгода
са повређенима смањен за 22 %, а број погинулих и повређених за 42 % на местима где су камере
постављене. Уочена је јасна корелација између смањења брзине возила и смањења броја саобраћајних
незгода са повређенима.
-- Однос користи:трошкови је 2.7:1 – четврте године истраживања користи које су добијене применом
камера процењене су на 258 мил. £, а трошкови 96 мил. £.
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Примена камера за контролу брзине у Француској добила је на интензитету усвајањем Националног
плана безбeдности саобраћаја (2003). До краја 2005. године постављено је 1.000 камера, а свака локација је
видно обележена. Резултати су показали да се проценат возила која прекорачују брзину смањио са 7% на
3% на местима где су постављене камере, а да је на овим локацијама забележено 85% смањење саобраћајних
незгода у 10-месечном периоду (Njord, 2006).
У оквиру CENTRICO пројекта рађена је студија евалуације примене камера за контролу брзине на
деоници пута у рајнској области (Немачка). Упоредна анализа незгода на овој и контролној деоници
показала је смањење од 30-40% саобраћајних незгода на које је могуће утицати мерама контроле брзине,
али не и јасно смањење укупног броја саобраћајних незгода (PIARC, 2004).
Према извештају шкотског Статистичког билтена о ефектима програма примене камера у контроли
саобраћаја за 2011. годину (после три године примене мера) уочено је да је број погинулих или тешко
повређених лица на местима где су постављене камере 68% нижи после увођења ових мера, а да је број
незгода са повређеним лицима смањен за 48%. Важно је напоменути да је у анкети 71% испитаника
одговорио да камере за контролу брзине помажу у спречавању опасне/насилничке вожње и да помажу
у превенцији незгода. Такође, 82% испитаника види употребу камера као корисну ствар у безбедности
саобраћаја.

6. ЗАКЉУЧАК
У условима када су могућности за финансирање великих инфраструктурних објеката или обимних
мера у безбедности саобраћаја веома смањене, неопходно је расположиве ресурсе уложити на такав
начин да се постигне најбољи однос користи и улагања. Као оптимално решење појављује се улагање у
интелигентне транспортне системе који представља спој саобраћајног инжењерства и информационих и
телекомуникационих технологија и који омогућава боље искоришћење постојећих капацитета и безбедније
одвијање саобраћаја.
ИТС апликације су саставни део возила и транспортне инфраструктуре и у великом броју случајева
остварују комуникацију између возача, возила и инфраструктуре. Ови системи, најчешће се примењују
као превентива настајању саобраћајних незгода, али се користе и при ублажавању последица саобраћајних
незгода.
Једна од области примене ИТС у безбедности саобраћаја је примена у контроли саобраћаја, а
најзначајнија апликација у овој области је употреба камера у контроли брзине возила. Да би се измерила
ефикасност примене камера у контроли брзине потребно је упоредити стање после примене са очекиваним
стањем да није било примене никаквих мера.
Европска искуства у примени камера за контролу брзине показала су да је ова мера довела до смањења
брзине возила, броја настрадалих и да је друштвено прихватљива. Користи које настају применом камера
су значајне и треба да буду аргумент који ће довести до њихове широке примене на територији Републике
Србије.
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PASSIVE SAFE ROAD INFRASTRUCTURE IN LOCAL COMMUNITIES
POLES FOR PUBLIC LIGHTING
Demeter Prislan1
Abstract: According to reports of the European Transport Safety Council majority of accidents where car
crashes into an obstacle happens on urban and rural roads. The most dangerous obstacles are trees that were in the
times of low speed transport planted along the roads. Industrial revolution brought into urban and suburban areas
also infrastructure, beside others also public lighting which gave the possibility for safer life in sense of security but
also in sense of traffic. Lamps were put on columns and columns, fix obstacles along the roads, were accepted as
part of a regular life. Getting injured or killed hitting the lighting column was a part of an everyday life and victims
were accompanied with sorrow but also as inevitable. Every road accident was considered as the driver’s fault. The
technological development and the social awareness of the factors acting in road accidents developed in the last
decade presented to community different possibilities for saving lives. Today the civilized community does not
leave the driver that made a mistake to pay for it but tries to prevent the worst scenario. Passive safety and forgiving
roadside become trivial. Using passive safe infrastructure elements, beside others lighting columns, can bring a
huge benefit also to the local community. Are the local leaders aware of this fact? Will the notion “saving lives by
using passive safe infrastructure” remain just a nice talk or a true reality?
Key words: passive safety, public lighting, energy absorption, safety level, EN 12767

1. INTRODUCTION
Safety of road traffic is an important issue. Not only because of social and moral aspect of people getting hurt
or killed but also because every live person is a contribution to the social wealth and economy growth. Between the
three basic components of the road traffic like vehicles, participants and roads, the last one is the most versatile when
talking about passive safety. One of the roads’ elements (beside the road design, surface, signalization …) is also the
road infrastructure of which a column for public lighting is probably the most dangerous element. (Prislan, 2012:1)

2. ROAD NETWORK & ACCIDENT STATISTICS
Mostly every national road network consists of different types of roads which can be generally classified into
highways, rural roads (classified as state, province or municipality roads) and urban roads. The general public
opinion is that most of the tragic accidents happen on highways but the statistics point out different view. According
to the ETSC 5th PIN Report it is obvious that more than 55% of all road deaths occur on the rural roads. (Jost,
ETSC 5th PIN Report, 2011:55)
Present road design result from many decades of construction and maintenance in times when safety issues
were not considered to the same extent. Today, road features on many roads no longer meet the latest safety
requirements. Moreover, traffic conditions may have changed since the road was designed and built. Knowledge
about safe design and effective risk management are not fully applied even in the best performing countries.
Against this background, the EU adopted Directive on road infrastructure safety management which comprises
the following instruments: road safety impact assessments, road safety audits, network safety management and
safety inspections. These procedures already exist and are applied to varying degrees in some Member States (Jost,
ETSC 5th PIN Report, 2011:59). For example the UK has a long experience with road safety audits. They have been
compulsory since 1991 for all new national roads and improvements on existing ones.
1 Prislan, Demeter, B. Sc. Ec., representative Safety Product, ICC DEMETER PRISLAN S.P., Dobravica 44, 1292 Ig, Slovenia, demeter.prislan@
siol.net
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Figure 1. Percentage share of road deaths per road type (2007-2009 average) ranked by the percentage share of road deaths
on a rural roads and motorways taken together

The statistics in UK relevant to passive safety demonstrate that there are more fatalities and seriously injured on
the rural and urban roads as on the highways. (Pledge, 2009:9)
Table 1. Single vehicle accidents on the rural and urban roads by the type of the object hit

Single vehicle accidents by object hit off carriageway: Urban and rural roads and severity: 2007
Lamp Posts
Road Type

Deaths

Motorways
Rural Roads
Urban Roads

2
15
35

Sign Posts or
traffic signals

Telegraph pole or
electricity pole

Trees

Seriously
Seriously
Seriously
Seriously
Deaths
Deaths
Deaths
Injured
Injured
Injured
Injured
13
58
207

1
23
16

10
89
78

0
7
8

0
77
59

11
165
45

34
554
206

As we can conclude from the above table the most dangerous object along the roadside is the tree immediately
followed by the lighting column (lamp post). But if we consider lamp posts, sign posts (the statistics is not defining
the type of such post but probably is a strong one if it causes deadly consequences) and telegraph poles as one big
family of dangerous vertical road infrastructure elements than the need for the use of passive safety measures is
extremely important.
Such statistics lead the UK experts years ago to bring up the initiative called The Passive Revolution Guidelines
for Specification and Use of Passively Safe Street Furniture for Rural and Urban roads which are not part oft he
trunk road system. (Pledge, 2009:1)
If we are tending to make roads safer beside other measures that are addressing the participants also by providing
passive safety as an extremely important issue we must think about how to protect columns beeing hit by vehicles
or how to diminish the consequences of such collisions. One idea would be to protect columns and by doing this,
protect participants, by installing guardrails. This idea fails if we think about the columns in urban areas. There is
usually not enough space for the installation and „fencing“ the city or village with guardrails (safety fence) would
never stand the esthetical evaluation of architects nor financial evaluation of economists. Another approach is to
make columns such that in case of hitting them participants do not get killed or seriously injured. In this case we
talk about passive safe columns.
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3. PASSIVE SAFE LIGHTING COLUMNS
All lighting columns need to meet the requirements of the European standard EN40. The EN 40 has 7 parts and
covers the requirements for lighting columns in steel, aluminium, polymer composites and concrete. The mentioned
standard also covers load testing, strength calculation and dimensions. Lighting columns are CE marked to EN 40.
If they are fulfilling the requirements of the EN 12767 (Passive Safety of Support Structures for Road Equipment)
they are also marked to be passive safe according to EN 12767 for a certain impact speed and occupants safety. It
means that passively safe lighting columns are now all CE approved to EN40.
The European standard EN 12767 – Passive Safety of Support Structures for Road Equipment evaluates two
parameters which categorize the support structures of road equipment which are: category of energy absorption
in case of vehicle impact and the level of safety for the occupants in the vehicle. This is achieved in a controlled
environment with defined conditions and the specified equipment using the prescribed procedures. (Prislan,
2012:4)
3.1 Energy absorption
The seriousness of the occupants’ injuries is a direct result of the impact into an obstacle on or at the roadside
such as a support structure and the speed of the vehicle involved. If we consider safety, such support structures
could be integrated in a way that they absorb or disperse the energy in a case of a vehicle impact. The prescribed
European standard creates a common base for testing of a vehicle crashing into support structures and or roadside
equipment. European standard has three categories of passive safety for support structures:
-- High energy absorbing (HE)
-- Low energy absorbing (LE)
-- Non-energy absorbing (NE)
The support structures that absorb the impact cause a decrease of initial kinetic energy and are thereby slowing
down the vehicle significantly and thus decrease the risk of a secondary impact .This secondary impact could involve
vehicles, pedestrians or any other objects in the immediate vicinity. Structures that do not absorb the impact, fully
allow the vehicle to proceed with lower speeds but still have the ability to cause damage. Such support structures
enable lower primary risk for the occupants but do however pose a bigger risk through secondary collisions into
obstacles in vicinity of the primary impact. (Prislan, 2012:5)
Table 2. Impact speed and criteria for the energy absorption classification (EN 12767, 2007:8)
Impact speed, vI
km/h

50

70

100

Exit speed, ve
km/h

Energy absorption category
HE (high)

ve = 0

0 ≤ ve ≤ 5

0 ≤ ve ≤50

LE (low)

0 < v e ≤5

5 < ve ≤ 30

50 < ve ≤ 70

NE (none)

5 < ve ≤ 50

30 < ve ≤70

70 < ve ≤ 100

The standard determines the category of energy absorption in relation to three different initial speeds and their
related exit speeds with their maximum and minimum limits. Support structures for which exists no request for
efficiency regarding the passive safety are marked with a category 0. The support structures which do not deform
in case of a vehicle impact or they deform just minimally, that is, all those where the complete energy of collision
overtakes the vehicle and the occupants, are not classified in the passive safety support structures at all. Such
support structure is, for example, a rigid lighting column. The consequences of a collision could me immense.
(Prislan, 2011:2)
3.2 Levels of occupant safety
There are four levels of occupant safety specified. Level 1, 2 and 3 – in this order – present an increase of
occupant safety which means lowering the effect of the impact into support structure. For these levels of safety a
test has to be performed:
-- at 35 km/h, to verify the sufficient functionality of support structures at low speed and
-- At speed classes of impact speed (50, 70 and 100 km/h) as given in a table no. 2.
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Level 4 includes a non-harmful support structures that are assumed to cause only minor damage. A simplified
test at a certain speed class should be done and the difference between impact speed and exit speed may not be
more than 3 km/h.
All tests must be done with light weight cars for the reason that the level of impact severity in respect to the
occupant safety in such type of cars is ensured. The test vehicle must be a standard passenger car with inertial mass
of 825 kg ± 40 kg, with maximum allowed ballast 100 kg, test dummy of 78 kg ± 5 kg and other characteristics
described in the article 6.2.1 of the mentioned standard. (Prislan, 2011:2)To determine the level of occupant safety
two parameters are used:
-- ASI (Acceleration Severity Index) and
-- THIV (Theoretical Head Impact Velocity) both in regard to the class of impact speed and the category of
energy absorption. The ASI and THIV are calculated in accordance with EN 1317-1.
For a given combination of the energy absorption category and occupant safety level, the ACI and THIV values,
rounded in accordance with 6.12, shall not exceed the maximum values specified in Table 3 for both the low impact
speed and the high impact speed tests. (Prislan, 2011:3)
Table 3. Criteria for the occupants safety levels (EN 12767, 2007:13)

Speeds
Energy absorption
categories

Occupant
safety level

Mandatory low speed
impact test - 35 km/h

Speed class impact tests
50, 70 and 100 km/h

Maximum values

Maximum values

ASI

THIV
km/h

ASI

THIV
km/h

HE

3

1,0

27

1,0

27

HE

2

1,0

27

1,2

33

HE

1

1,0

27

1,4

44

LE

3

1,0

27

1,0

27

LE

2

1,0

27

1,2

33

LE

1

1,0

27

1,4

44

NE

3

0,6

11

0,6

11

NE

2

1,0

27

1,0

27

NE

1

1,0

27

1,2

33

3.3 Example of passive safe lighting column
There are a few manufactures in EU who design and produce passive safe columns. One from Belgium had
developed and tested their lighting column according to EN 12767. They are ranked in the high energy absorbing
class of impact and they guarantee the highest occupants safety level. The reason that these columns reach the
highest safety for occupants and the highest absorption of energy lies in its innovative design and construction.
The cross section of this pole is nine angles and in the longitudinal direction is conical. It is made of steel plate. The
main differentiator of the pole is that it is constructed of pliable yet strong steel and is not welded but riveted. This
construction enables the column to be strong enough for functional use, this means that it can support the lamp or
other equipment, but at the same time, in case of a vehicle impact, it starts flattening gradually, so that it changes
shape from almost round into a ribbon which means that the crumpling of a column overtakes the impact force of
a vehicle.
These poles are not only extremely efficient and safe but they provide a possible advantage with regards to
economy. The prices are very similar to conventional poles. This by implication means that the community does not
need to pay more to bring passive road safety to an improved level. Taking into account that a big part of the public
lighting presents the expenses for the installation, lamps, maybe decorative elements, even the small differences
can not be an excuse to omit the use of the passive safe, high energy absorbing poles. This fact becomes even
more important specially considered at a State level because by preventing deaths, casualties and critical injuries
the health insurance road accident fund would generate significant savings thus lowering the burden on the State
budget and therefore assisting tax payers. (Prislan, 2012:6)
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Figure 2. Example of a CE certificate for the poles (“family” of the poles – from 6m to 12m) that meet the EN 12767
(Technical documentation ZIPpole, Safety Products, 2010)

rivets

Figure 3. Construction detail

Figure 4. Function principle – car impact flattens the pole
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4. CONCLUSION
It is almost symptomatically that the reaction of responsible persons in local communities when talking to them
about the passive safe roads and road equipment is retention. From one side is present the opinion that a “high
tech” equipment is reserved for the state highways and trunk roads only, from the other side it is expected that the
introduction of new equipment will demand additional investments for which financing potential source is still
unknown. Very often a lack of knowledge about the passive safe infrastructure is present which results in refusal of
implementation finding excuse in inaccurate regulatory documentation.
In the case of passive safe lighting columns it is worth to repeat that such columns have mechanical characteristics
comparable to conventional posts, which means that they comply with the EN 40. The fact that they comply also
with EN 12767 is just an additional feature which gives the possibility to diminish the consequences of potential car
crash. Very often it is meant that there is no need for passive safe columns in the local community. This is wrong.
Although speed limits are low it is well known that even the crashes at 50 km/h can have serious consequences not
to mention that very often accidents happen because the speed limit is not respected. Also, local community means
not only city but rural part as well where speed limits are higher than in an urban area and therefore impact speed
more severe. Considering the implementation of passive safe lighting columns the market situation already proved
that they need not to be more expensive than the ordinary ones or at least they do not increase the total value of a
public lighting projects significantly so there should be no place for a hesitation about to use them or not.
Every local community must be aware that most of the accidents, significantly with serious consequences,
happen on rural and urban roads and that lighting column is the second mostly hit object beside trees. Responsible
persons should be aware that saving one life means happiness for many people, that saving one life means saving
1,7 million Euro (according to ETSC estimation), that saving one life needs not to cost more than else and that for
saving one life one need not a special law that will allow him to do so.
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UTJECAJ POVRŠINSKIH SVOJSTAVA HABAJUĆEG SLOJA ASFALTA
NA SIGURNOST PROMETA
INFLUENCE OF ASPHALT WEARING COURSE SURFACE PROPERTIES
ON THE SAFETY OF TRAFFIC
Tomislav Šafran,1 Ivan Jagatić 2, Ivo Jakovljević 3, Jozo Šitum 4
Rezime: Svojstva voznih površina i stanje kolnika bitno utječu na sigurnost prometa. Osim strukturalnih
oštećenja kolnika tipa udarnih rupa, plastičnih deformacija - kolotraga i ravnosti, čiji je utjecaj na sigurno odvijanje
prometa izraženiji pri većim brzinama, na sigurnost prometa i pri manjim brzinama kretanja vozila bitno utječe
makrotekstura, te otpornost prema klizanju na površini habajućeg sloja asfalta. Zbog povećanog zaustavnog puta
vozila kao jedan od bitnih uzroka prometnih nezgoda na gradskim prometnicama i križanjima u ovom radu
obrađen je utjecaj loših svojstava površinskog dreniranja vode i otpora prema klizanju habajućih slojeva asfalta
prezatvorene makroteksture izvedenih sa isključivo karbonatnim kamenim materijalom u sastavu.
Ključne reči: sigurnost prometa, gradske prometnice, površinska svojstva kolnika, otpornost na klizanje,
makrotekstura
Abstract: Some surface properties and condition of the road have significant influence on the safety of traffic.
Beside structural defects of the road like potholes, wheel tacks or unevenness which are larger problem for safety
of traffic at higher speed on the other hand even at lower driving speed great influence on the safety of traffic,
especially on urban roads, comes from macro texture and skid resistance properties of asphalt wearing course.
In this paper the research was based on the influence of poor skid resistance properties and low macro texture of
asphalt wearing course produced with only carbonate stone material on the traffic accidents and traffic safety of
urban roads and crossroads due to extended wheel stop path.
Keywords: road safety, urban roads, surface properties, skid resistance, macro texture

1. UVOD
Danas se u Republici Hrvatskoj u gradovima dešava oko 80% svih prometnih nesreća. Križanja su mjesta
najintenzivnijeg prometa i najčešćih prometnih incidenata , između svih sudionika u cestovnom prometu,
te je stoga vrlo značajna kvaliteta površinskih svojstava kolnika baš na području samih križanja. Na gradskim
prometnicama u gradu Splitu promet se većinom odvija po starim habajućim slojevima asfalta koji u sastavu
imaju u cijelosti kameni material karbonatnog sastava. Kameni materijali karbonatnog sastava slabe su otpornosti
prema poliranju (Polish Stone Value: PSV 35), te se uslijed trenja između kotača vozila i površine kolnika vrlo brzo
zaglađuju i troše. Time se bitno smanjuje koeficijent trenja i površinska makrotekstura što konačno rezultira da
habajući slojevi asfalta sa karbonatnim materijalom u sastavu imaju vrlo loša svojstva otpornosti prema klizanju.
Eruptivni kameni materijali za razliku od karbonatnih imaju dobra svojstva otpornosti prema poliranju i trošenju
(PSV 50) što rezultira i vrlo dobrim svojstvima otpornosti asfalta prema klizanju. Loša svojstva otpornosti asfalta
prema klizanju produljuju zaustavni put prilikom kočenja vozila čime je opčenito povećana mogućnost prometnih
nezgoda, odnosno smanjena razina sigurnosti u prometu.
1 Direktor, Šafran Tomislav, dipl.ing.građ., Ramtech d.o.o., Hrvatska, 10000 Zagreb, Sachsova 6, tsafran@ramtech.hr
2 v.d direktora Sektora za naplatu cestarine, Jagatić Ivan, dipl.ing.prometa , Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatska, 10000 Zagreb, Širolina 4, ivan.
jagatic@hac.hr
3 Doc.dr.sc. Jakovljević Ivo, dipl.ing., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za promet, Hrvatska, 10000 Zagreb, Trg
Nikole Šubića Zrinskog 11, jakovljevic.si@gmail.com
4 Voditelj službe za sigurnost prometa, Šitum Jozo, dipl.ing.prometa, Ministarstvo unutarnjih poslova republike Hrvatske, Hrvatska, 21000
Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, jsitum@mup.hr
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Grad Split je zbog nerijetkih slučajeva prometnih nezgoda uzrokovanih vrlo klizavim kolnikom na dijelu
prometnih trakova u prilazima križanjima, gdje vozila intenzivno koče, sanirao te prometne površine zamjenom
starih habajućih slojeva sa karbonatnim materijalom novim slojevima koji u sastavu imaju eruptivni kameni
material, uglavnom asfaltom tipa AB 11E ili SMA 11. U ovom radu obrađen je utjecaj površinskih svojstava habajućeg
sloja asfalta na sigurnost prometa na način da su provedena terenska mjerenja svojstava otpornosti asfalta prema
klizanju i dubine teksture prije i nakon izvedenih sanacija, te su promjene mjerenih svojstava promatrane u funkciji
s prometnim nesrećama kod kojih je primarni uzrok bila brzina neprilagođena uvjetima na cesti, te nepravilan
razmak između vozila čega je posljedica nemogućnost zaustavljanja i nalijetanje na vozilo ispred.

2. MATERIJAL I METODE
2.1 Podaci o prometnim nesrećama
Iz MUP-a Republike Hrvatske dostavljeni su podaci o prometnim nesrećama na promatranim križanjima
godinu dana prije i godinu dana nakon što su provedene sanacije. Za svako obrađeno križanje osim broja prometnih
nesreća dobiveni su i podaci o strukturi (teže i lakše ozlijeđeni, smrtno stradali, materijalna šteta), te okolnostima u
kojima su se dogodile prometne nesreće (uvjeti na cesti, uzroci prometnih nesreća). Pregledom okolnosti u kojima
su se nesreće dogodile iz kontrolne grupe izuzete su sve prometne nesreće koje prema uzroku nisu povezane s
promatranim problemom (nepoštivanje prednosti prolaza, nepoštivanje svjetlosnog znaka, nepropisna brzina,
alkohol i ostale neutvrđene). Kontrolna grupa definirana je prometnim nesrećama za koje su utvrđeni uzroci
brzina neprilagođena uvjetima na cesti (kiša, poledica) i nepravilan razmak među vozilima. Te prometne nesreće
u direktnoj su vezi s problemom loših površinskih svojstava habajućeg sloja asfalta u pogledu smanjene otpornosti
prema klizanju i dubine teksture.
Tablica 1. Pokazatelji prometnih nesreća na promatranim križanjima relevantni za ovo istraživanje.
Naziv križanja

Ukupan broj prometnih nesreća

Prometne nesreće iz kontrolne grupe

Godinu prije
sanacije

Godinu nakon
sanacije

Godinu prije
sanacije

Godinu nakon
sanacije

Ulica Slobode / Ulica M. Hrvatske

15

9

6

0

Poljička ulica / Put N. Bolnica

8

12

4

5

Poljička ulica / Velebitska ulica

26

11

3

0

Poljička ulica / Ulica Brune Bušića

20

6

5

1

Poljička ulica / Ulica Put Trstenika

23

11

6

2

Ukupno

82

49

24

8

U tablici 1. prikazan je broj prometnih nesreća bitnih za ovo istraživanje u skladu s definiranom kontrolnom
grupom, te ukupan broj prometnih nesreća za svako promatrano križanje prije i nakon provedene sanacije.

Slika 1. Križanje ulice Matice Hrvatske s ulicom Slobode, spoj starog i saniranog dijela prometne površine.
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2.2 Mjerenje površinskih svojstava asfaltnog sloja na terenu
Tvrtka Ramtech d.o.o. je za potrebe ovog istraživanja provela terenska mjerenja otpornosti prema klizanju (prema
ispitnoj metodi HRN EN 13036-4, mjerni uređaj na Slici 2.) i dubine makroteksture (prema ispitnoj metodi HRN
EN 13036-1, mjerni uređaj na Slici 3.) na pet križanja u gradu Splitu (Tablica 2) koja su specifična po učestalom
problemu sa zaustavljanjem vozila, osobito u slučaju mokrog kolnika. Obrađena križanja karakteristična su i s
obzirom na konfiguraciju terena budući da se radi o prometnim trakovima na kojima se u prilazu raskršću niveleta
ceste visinski spušta što je dodatna otežavajuća okolnost u slučaju potrebe naglog zaustavljanja vozila kočenjem.
Mjerenja su provedena na prometnim površinama prije i nakon provedene sanacije zamjenom habajućeg sloja
asfalta.
Granica sanacije vidljiva je u obliku promjene boje površine asfalta na poprečnom radnom spoju gdje je sanirani
dio asfalta sa eruptivnim materijalom tamnije boje, odnosno stari asphalt sa karbonatnim materijalom u sastavu
svijetlije boje. (Slika1).

Slika 2. Skid Resistance Tester (SRT) uređaj za mjerenje otpornosti prema klizanju prema metodi HRN EN 13108-4.

Slika 3. Uređaj tipa Laser Profilograph za mjerenje dubine makroteksture prema metodi HRN EN 13108-1.
Tablica 2. Križanja na kojima su provedena mjerenja sa oznakama pozicija mjerenja.
Naziv križanja

Godina
sanacije

Prometni trak

Pozicija mjerenja
(km)

Ulica Slobode/ Ulica Matice Hrvatske

2004.

Traka za desno skretanje

eruptiv:0+050 karbonat:0+120

Poljička ulica / Put iza N. Bolnice

2007.

vozna traka

eruptiv:0+060 karbonat:0+120

Poljička ulica / Velebitska ulica

2008.

vozna traka

eruptiv:0+055 karbonat:0+120

Poljička ulica / ulica Brune Bušića

2007.

vozna traka

eruptiv:0+050 karbonat:0+120

Poljička ulica / ulica Put Trstenika

2007.

vozna traka

eruptiv:0+050 karbonat:0+120
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3. REZULTATI PROVEDENIH MJERENJA
Rezultati provedenih terenskih mjerenja otpornosti prema klizanju i dubine makroteksture prikazani su u
tablicama 3 i 4.
Tablica 3. Rezultati mjerenja otpornosti prema klizanju na površini habajućeg sloja asfalta.
Naziv križanja

Izmjerena vrijednost
prije sanacije
(SRT)

Izmjerena vrijednost
nakon sanacije
(SRT)

Ulica Slobode / Ulica Matice Hrvatske

34,5

58,5

Poljička ulica / Put iza N. Bolnice

38,5

53,5

Poljička ulica / Velebitska ulica

40,5

62,2

Poljička ulica / Ulica Brune Bušića

35,3

59,2

Poljička ulica / Ulica Put Trstenika

40,3

61,3

Prosječne vrijednosti:

37,8

58,5

Uvjet kvalitete

≥ 50,0 SRT

Tablica 4. Rezultati mjerenja dubine makroteksture na površini habajućeg sloja asfalta.
Naziv križanja

Izmjerena vrijednost
prije sanacije
(mm)

Izmjerena vrijednost
nakon sanacije
(mm)

Ulica Slobode/ Ulica Matice Hrvatske

0,42

0,69

Poljička ulica / Put iza N. Bolnice

0,43

0,80

Poljička ulica / Velebitska ulica

0,46

0,76

Poljička ulica / Ulica Brune Bušića

0,36

0,63

Poljička ulica / Ulica Put Trstenika

0,33

0,66

Prosječne vrijednosti:

0,40

0,71

Uvjet kvalitete

≥ 0,35 (mm)

Slika 4. Mjerenje otpornosti prema klizanju na Poljičkoj ulici, križanje sa ulicom Brune Bušića prije sanacije.

Vrijednost otpornosti prema klizanju izražava se SRT jedinicama i predstavlja koeficijent trenja dok se
vrijednost dubine makroteksture izražava u milimetrima i predstavlja prosječnu dubinu pora na površini asfaltnog
sloja. Uvjeti kvalite izmjerenih svojstava preuzeti su iz [2] Razrade tehničkih svojstava za asfaltne slojeve kolničkih
konstrukcija i [3] Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama .
Iz rezultata ispitivanja jasno je vidljivo da asfaltni slojevi sa eruptivnim kamenim materijalom u sastavu imaju
bitno bolja površinska svojstva (prosječna vrijednost otpora prema klizanju iznosi 58,5 SRT jedinica, prosječna
vrijednost dubine teksture iznosi 0,71 milimetar ), te da za razliku od asfalta sa karbonatima (prosječna vrijednost
otpora prema klizanju iznosi 37,8 SRT jedinica (slika 4), prosječna vrijednost dubine teksture iznosi 0,45 mm)
zadovoljavaju uvjet kvalitete za otpornost prema klizanju (SRT ≥ 50). Izmjerene vrijednosti dubine makroteksture
na karbonatnim asfaltima granično zadovoljavaju uvjet kvalitete (DT≥ 0,35), dok je to svojstvo bitno bolje na
eruptivnim asfaltima. Dubina teksture je svojsvo asfaltnog sloja bitno za površinsku odvodnju vode te veća dubina
teksture znači i brže isušivanje kolnika. Navedeno vrijedi na svih pet izmjerenih pozicija i može se uzeti u obzir da
je to pravilo.
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4. OBRADA PODATAKA I DISKUSIJA
Pregledom obrađenih podataka o prometnim nesrećama evidentno je da se najveća redukcija broja prometnih
nesreća, koje su prema uzroku bitne za ovo istraživanje, dogodila upravo na križanju Ulice Slobode i Ulice Matice
Hrvatske (sa 6 na 0), te na križanju Poljičke ulice i ulice Brune Bušića (sa 5 na 1) gdje su rezultati otpora prema
klizanju bili izrazito loši prije sanacije (svega 34,5 SRT jedinica, odnosno 35,3 SRT jedinica) tj. na onim križanjima
gdje su poboljšanja svojstva otpornosti prema klizanju nakon sanacije bila najveća (24 SRT jedinice). Na pet
obrađenih križanja broj nesreća relevantnih za ovo istraživanje tri puta je manji nakon sanacije (redukcija sa 24
na 8). Iz Tablice 1 razvidno je da je ukupan broj prometnih nesreća na pet analiziranih križanja u promatranom
periodu od dvije godine osjetno smanjen. S obzirom na znatan trend pada ukupnog broja prometnih nesreća
u daljnjoj analizi učinak sanacije asfaltnih slojeva valoriziran je na način da su relevantne prometne nesreće
promatrane u odnosu na ukupan broj prometnih nesreća prije i nakon sanacije, a ne direktnom usporedbom, kako
bi se u konačnici dobila realnija procjena utjecaja na sigurnost prometa. Udio promatranih prometnih nesreća iz
definirane kontrolne grupe u ukupnom broju prometnih nesreća za svako obrađeno križanje prikazan je u Tablici 5.
Tablica 5. Udio promatranih prometnih nesreća u ukupnom broju prometnih nesreća.
Udio promatranih prometnih nesreća u ukupnom broju prometnih nesreća

Naziv križanja

Godinu prije sanacije
(%)

Godinu nakon
sanacije (%)

Ulica Slobode / Ulica M. Hrvatske

40,0

0,0

/

Poljička ulica / Put N. Bolnica

50,0

41,7

8,3

Poljička ulica / Velebitska ulica

11,5

0,0

11,5

Poljička ulica / Ulica Brune Bušića

25,0

16,7

8,3

Poljička ulica / Ulica Put Trstenika

26,1

18,2

7,9

Prosjek

30,5

15,3

9,0

Smanjenje nakon
sanacije
(%)

Ukoliko se iz analize izuzme ekstremno smanjenje promatranih prometnih nesreća u ukupnom broju nesreća
na križanju ulice Slobode i ulice Matice Hrvatske (za 40%) uočljivo je da se poboljšanjem svojstava otpornosti prema
klizanju i dubine teksture habajućeg sloja asfalta na četiri neovisna obrađena križanja postiže vrlo ujednačeno
smanjenje broja prometnih nesreća od prosječno 9,0% (standardna devijacija iznosi 1,68%).
Prometni trakovi na križanjima koja su promatrana u okviru ovog rada sanirani su u prosječnoj duljini od 100
metara i širini od 3,5 metra. Ukupna površina svih saniranih prometnih trakova iznosi dakle 1.750 m2. Vrijednost
tih asfalterskih radova iznosi otprilike 20.000,00 EUR. Ukoliko se za sva promatrana križanja računa sa prosječnim
smanjenjem promatranih prometnih nesreća od 15,2% na godišnjoj razini to znači da se u periodu od sanacije do
danas (sanirane površine i dalje su u eksploataciji) nije dogodilo barem 35 prometnih nesreća. Dodatno se može
lako izračunati da trošak sanacije do sada iznosi otprilike 570,00 EUR/1 prometnoj nesreći. Sanirane prometne
površine vrlo vjerovatno će biti u upotrebi narednih 3-5 godina što će dodatno bitno smanjiti realni trošak sanacije
po jednoj prometnoj nezgodi, te će trošak biti znatno manji čak i od samih materijalnih troškova u prometnim
nezgodama, bez da se uopće uzimaju u obzir štete u vidu stradavanja sudionika ovih prometnih nezgoda.

5. ZAKLJUČAK
Habajući slojevi asfalta izvedeni od isključivo karbonatnog kamenog materijala imaju izrazito loša svojstva
otpornosti prema klizanju i bitno lošiju dubinu makroteksture od habajućih slojeva sa eruptivnim kamenim
materijalom u sastavu što je jasno pokazano rezultatima provedenih mjerenja (Tablica 3 i 4). Svojstvo otpornosti
prema klizanju na površini habajućih slojeva asfalta kao i dubina teksture bitno utjeću na sigurnost prometa što
se lako može zaključiti temeljem pada broja prometnih nesreća nakon provedenih sanacija i znatnog poboljšanja
mjerenih površinskih svojstava kolnika (Tablica 1 i 5). Temeljem svih obrađenih podataka može se zaključiti da se
ukupan broj prometnih nesreća, osobito u gradskim sredinama, može reducirati za prosječno 9 %, odnosno čak i do
40% u određenim specifičnim slučajevima izvedbom habajućih slojeva asfalta zadovoljavajućih površinskih svojstava
u skladu s tehničkim uvjetima. Tijekom eksploatacije prometnica bitno je stoga pratiti ova svojstva provedbom
periodičnih mjerenja što osobito vrijedi za frekventne prometnice sa starim i dotrajalim slojevima asfalta.
Konačno se može zaključiti da je trošak investiranja u sanaciju dotrajalih habajućih slojeva asfalta loših
površinskih svojstava zanemariv u odnosu na sve direktne i indirektne koristi, te vrlo učinkovit jer je u svakom
promatranom slučaju (križanju) jasno pokazan znatan doprinos sigurnosti u prometu.
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ПРИМЕНА АЛТЕРНАТИВНИХ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ЗА КРИВИЧНА
ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
APPLICATION ALTERNATIVE CRIMINAL SANCTIONES FOR OFFENSES
AGAINST TRAFFIC SAFETY ON ROADS IN KOLUBARA DISTRICT
Драган Обрадовић1
Резиме: Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја су специфична кривична дела која
представљају озбиљан друштвени проблем у Републици Србији, али и глобално. Применом уобичајених
казни и кривичних санкција у области саобраћаја тешко се може постићи превенција саобраћајних незгода,
јер се често ради о тзв. ситуационим кривцима који кривична дела чине из нехата. Потреба да се на други
начин приступи јачању одговорности учинилаца ових кривичних дела и да се генерално-превентивно делује
на друге захтева да се у систему кривичних санкција већи значај да примени тзв. алтернативних кривичних
санкција као и алтернативних мера. То су мере које би могле да буду примењиве за многобројне, лакше
случајеве извршења кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја. У овом раду представљене
су алтернативне кривичне санкције и алтернативне мере у домаћем кривичном законодавству. Посебну
пажњу посвећена је примени алтернативних кривичних санкција за кривична дела против безбедности
јавног саобраћаја на подручју колубарског округа.
Кључне речи: кривична дела, алтернативне кривичне санкције.
Abstract: Criminal acts against the traffic safety are specific criminal offenses that constitute a serious social
problem in the Republic of Serbia, but also globally. Applying the usual penalties and criminal sanctions in the field
of transport is difficult to achieve the prevention of accidents, because often a so-called. situational culprits that
are crimes of negligence. The need to ensure access to another strengthening of accountability of perpetrators of
these crimes and the general-preventive effect on other requests to the system of criminal sanctions to apply greater
significance so. alternative criminal sanctions and alternative measures. These are measures that could be applicable
to many, mild cases of criminal acts against the traffic safety. In this paper we present an alternative penal sanctions
and alternative measures of domestic criminal law. Special attention was given to alternative criminal sanctions for
offenses against the traffic safety in the Kolubara region.
Keywords: offenses, alternative criminal sanction’s.

1. УВОД
У последњих више од десет година према званичним подацима група кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја налази се на другом месту по броју пријављених, оптужених односно
осуђених учинилаца кривичних дела у структури свих група кривичних дела. У судској пракси за кривична
дела из ове групе најчешће се изриче условна осуда или се примењују правила о ублажавању казне или
ослобођењу од казне, што потврђују и званични подаци. Са друге стране, у односу на оне који се могу
означити као насилници у саобраћају потребно је деловати другачије. Обзиром на то да друштвени интерес
није строго казнити учиниоце, него утицати на учеснике у саобраћају да се владају у складу са прописима
потреба да се генерално-превентивно делује на друге захтева да се у систему кривичних санкција већи значај
да примени тзв. алтернативних кривичних санкција, попут рада у јавном интересу, одузимања возачке
дозволе и условне осуде са заштитним надзором, као и алтернативних мера (на пример, условно одлагање
кривичног гоњења - повећање примене мера опортунитета од стране надлежних јавних тужилаштава). То
су мере које би могле да буду примењиве за многобројне, лакше случајеве извршења кривичних дела против
1 Магистар, Обрадовић Драган, судија, Виши суд у Ваљеву, ул.Карађорђева 48, Ваљево, Република Србија, e-mail: dr.gaga.obrad@gmail.com
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безбедности јавног саобраћаја. У овом раду представљени су податци о примени појединих алтернативних
кривичних санкција односно мера на подручју колубарског округа.

2. УСЛОВНО ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА
Према члану 236. Законика о кривичном поступку (даље:Законик) јавни тужилац може, одложити
кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до три године,
ако осумњичени прихвати једну или више од осам Закоником прописаних мера. По одобрењу већа из
члана 24. став 6. Законика, јавни тужилац може одложити кривично гоњење и за кривична дела за која је
предвиђена казна затвора преко три године, а до пет година. Осумњичени је дужан да прихваћену обавезу
изврши у року који не може бити дужи од шест месеци.
Начело опортунитета се у домаћој тужилачкој пракси примењује од 2002. године, најчешће код
кривичних дела угрожавање безбедности јавног саобраћаја. Од 2008. до октобра 2011. године начело
опортунитета је примењено за само 44 кривична дела, од чега је било 8 кривичних дела угрожавања
јавног саобраћаја. Међутим, ситуација се 2011. мења: те године је поднето око 95.000 кривичних пријава,
а начело опортунитета је примењено у 8,84% случајева. То значи да је ова одредба за 73% више коришћена
у односу на 2010. годину када је начелом опортунитета било обухваћено 5.368 особа. Током 2011. године
било је 30 случајева условног одлагања кривичног гоњења за кривична дела угрожавања безбедности јавног
саобраћаја. На другом месту су биле заступљене крађе струје (15 случајева), а на трећем насиље у породици
(8 примера). То значи да су кривична дела угрожавања безбедности јавног саобраћаја најчешћа за која се
применом начела опортунитета избегава непотребно вођење кривичног поступка2.

3. ПРИМЕНА АЛТЕРНАТИВНИХ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И МЕРА
До доношења новог Кривичног законика (даље:КЗ) у одредбама домаћег кривичног законодавства као
алтернативе казни затвора постојале су новчана казна, условна осуда, условна осуда са заштитним надзором,
судска опомена и ослобођење од казне. У одредбама КЗ препозната је потреба примене тзв. алтернативних
кривичних санкција, па су прописане четири врсте казне и то: поред казне затвора и новчане казне још две
нове врсте казни које пре тога нису постојале у домаћем кривичном материјалном законодавству. То су: рад у
јавном интересу и одузимање возачке дозволе, које спадају у групу алтернативних санкција (чл. 43. КЗ).
Условна осуда са заштитним надзором који може обухватити једну или више обавеза је погодна
алтернативна санкција за изрицање учиниоцима кривичних дела из групе против безбедности јавног
саобраћаја. Међутим, ова алтернативна кривична санкција према званичним подацима Одељења за
третман и алтернативне санкције Управе за извршење кривичних санкција Републике Србије (даље:
Одељења за третман УИКС) од 2006. до краја марта 2012. године није изречена ни у једном предмету који се
односи на кривична дела угрожавања јавног саобраћаја на територији Републике Србије. Наведени подаци
представљају потврду навода појединих аутора да условна осуда са заштитним надзором у пракси није
заживела (Мрвић Петровић, 2010: 59).
Тиме што јој се даје статус главне казне, јача се положај казне рад у јавном интересу у систему кривичних
санкција (Стојановић, 2006: 196). Према подацима Републичког завода за статистику(даље: РЗС) из билтена
за 2011. годину, обе алтернативне казне се примењују у судској пракси почев од 2007. године, с тим што број
изречених казни рад у јавном интересу почиње скромно да расте, па је 2010. достигао 71, а казни одузимање
возачке дозволе је и даље на једноцифреном нивоу (укупно 3 осуде према подацима из 2010. године).
КЗ прописује да је рад у јавном интересу сваки онај друштвено користан рад којим се не вређа људско
достојанство и који се не врши у циљу стицања добити(чл.52. ст.2.КЗ). Не може бити краћи од шездесет
часова нити дужи од триста шездесет часова, траје шездесет часова у току једног месеца, одређује се да буде
обављен за време које не може бити краће од месец дана, нити дуже од шест месеци. Рад у јавном интересу
не може се изрећи без пристанка учиниоца. Може се изрећи за кривична дела за која је прописан затвор до
три године или новчана казна, што значи за велики број кривичних дела из групе против безбедности јавног
саобраћаја односно за поједине њихове облике и то: угрожавање јавног саобраћаја (чл.289. ст.1.и 3.КЗ),
угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством (чл.290.КЗ), несавесно вршење надзора над
јавним саобраћајем (чл.295. ст.3.КЗ), непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл.296.
ст.1.КЗ). То значи да код ових дела постоје алтернативно прописане три или две санкције и на суду је да
одлучи када ће уместо затвора или новчане казне изрећи рад у јавном интересу (Лазаревић, 2006 : 182).
Ипак, ова санкција није у судској пракси значајније примењена, иако је 2010. године било више изречених
казни него у целокупном ранијем периоду од 2006. године. Према подацима из Одељења за третман УИКС у
току 2010. године је казна рада у јавном интересу изречена према 71 лицу, а само према осам лица (све мушког
пола) за кривична дела угрожавање јавног саобраћаја. Према подацима РЗС у периоду од 2006. до 2010. године,
ова казна је правоснажно изречена према 58 лица осуђених за кривично дело угрожавања јавног саобраћаја.
2 Подаци Републичког јавног тужилаштва Републике Србије.
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Одузимање возачке дозволе може се изрећи учиниоцу кривичног дела у вези са чијим извршењем или
припремањем је коришћено моторно возило (чл.53.КЗ). То су ситуације када је моторно возило коришћено
као средство извршења кривичног дела (нпр. за недозвољен промет ватреног оружја, муниције, опојних
дрога и слично) или када је моторно возило коришћено у вези са извршењем или припремањем појединих
кривичних дела (на пример, имовинских кривичних дела). Моторно возило мора бити коришћено у својој
основној функцији, да би били остварени услови за изрицање ове казне (Стојановић, 2006 а : 22).
Због велике сличности са мером безбедности забране управљања моторним возилом искључена је
могућност истовременог изрицања ове мере безбедности и казне одузимања возачке дозволе. Уколико
осуђени управља моторним возилом за време док траје казна одузимања возачке дозволе, суд ће казну
одузимања возачке дозволе заменити казном затвора тако што ће се за једну годину одузимања возачке
дозволе одредити један месец затвора.
Казна одузимања возачке дозволе као главна казна изриче се за кривична дела за која је прописана казна
затвора до две године, што значи да може и код кривичних дела код којих је запрећена само новчана казна.
Може се изрећи као главна казна само за два кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја
односно за поједине облике тих кривичних дела и то: угрожавање јавног саобраћаја (чл.289. ст. 3.КЗ) и
угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством (чл.290. ст.2.КЗ). Као споредна казна може
се изрећи уз казну затвора или новчану казну. Дужина трајања ове казне је од једне до три године почев од
дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору (када је изречена као споредна казна
уз казну затвора) не урачунава у време трајања ове казне.
Последњи званични подаци РЗС показују да је током 2010. године ова казна изречена према укупно 3
лица за сва кривична дела, а само према 1 лицу за кривично дело угрожавање јавног саобраћаја.
Осим две нове врсте казни, једна од значајних новина у КЗ је и могућност новог начина извршења
казне затвора према осуђеном коме је изречена казна затвора у трајању до једне године. Наиме, први пут
је у члану 45 став 5 КЗ прописана могућност извршења казне затвора без напуштања просторија у којима
станује, тако што: „Осуђеном којем је изречена казна затвора до једне године, суд може одредити да се ова
казна изврши на тај начин што осуђени не сме напуштати просторије у којима станује, осим у случајевима
прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција“. Према званичним подацима реализација
ове алтернативне кривичне санкције почела је у нашој земљи у свим градовима током 2011. године са
или без електронског надзора. То је значајна новина и могућност за извршиоце кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја, пре свега оне који кривично дело учине из нехата и по први пут. Чињеница
је да се највећи број ефективних казни затвора за кривична дела из ове области изриче у кратком трајању
до три месеца или у средњем трајању до једне године3. Изразито је мали број казни за ову групу кривичних
дела која се изричу у трајању преко годину дана. То су по правилу, најтежа кривична дела из ове групе –
тешка дела против безбедности јавног саобраћаја са смртном последицом извршена под дејством алкохола
или у којима је већи број лица изгубио живот.
Сматрамо да овај нов начин извршења казне затвора има пуно оправданост и са аспекта генералне али
и специјалне превенције. Такође, има и своју економску оправданост за рачун државе јер смањује трошкове
које би држава имала у погледу смештаја, исхране, одеће и све друге зависне трошкове за ову категорију
осуђених лица, а са друге стране је ефикасан начин решавања много значајнијег проблема – пренасељености
затвора и кршења основних људских права осуђених односно притворених лица у установама за извршење
кривичних санкција у нашој држави. Овај начин извршења казне затвора када су у питању кривична дела
против безбедности јавног саобраћаја већ је показао своју оправданост у пракси.

4. ПРИМЕНА АЛТЕРНАТИВНИХ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И МЕРА НА ПОДРУЧЈУ
КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА
У оквиру докторске дисертације: Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја на путевима
извршено је истраживање случајно формираног узорка правоснажно пресуђених предмета за кривична дела
из групе против безбедности саобраћаја у периоду од 2006. до 2010. године из надлежности Вишег (Окружног)
суда у Ваљеву и Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву (подручје шест општина које обухватају територију
Колубарског управног округа – Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина,). Допунски су коришћени
подаци из званичних евиденција о раду - из праксе полиције, пет општинских јавних тужилаштава и шест
општинских судова надлежних за ово подручје који се односе на подношење кривичних пријава, покретање
кривичних поступака и пресуђење кривичних дела из главе против безбедности јавног саобраћаја.
3 Душанка Гарић, начелник Службе за третман и алтернативне санкције УИКС Министарства правде РС, Дивчибаре, 3.3.2012. године,
„Алтернативне санкције“- увод и досадашња пракса, постигнути резултати у Србији, Семинар – радионица „Алтернативне санкције
у Србији“ Одбор за људска права Ваљево: Казна затвора без напуштања просторија у којима осуђени станује са електронским
надзором односно казна затвора без напуштања просторија у којима осуђени станује без електронског надзора, до 1.3.2012. године
највише је изрицана за кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја – извршена под дејством алкохола или где је
наступила смртна последица, а поред тога изрицана је и за кривична дела крађе, блудне радње, недозвољена производња, држање,
ношење и промет оружја и експлозивних материја.
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Драган Обрадовић
ПРИМЕНА АЛТЕРНАТИВНИХ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ...
Период од 2006. године до краја 2010. године одабран је због тога што је КЗ почео да се примењује јануара
2006. године. Како се су се у периоду од 2008. до 2010. године стекли услови да се приступи извршењу
рада у јавном интересу и заштитног надзора код условне осуде са заштитним надзором, наведени су
подаци из рада повереника за извршење алтернативних санкција задужених за подручје које у оквиру
своје надлежности „покрива“ Виши суд у Ваљеву. Ови подаци треба да омогуће да се употпуне сазнања о
саобраћајном криминалитету у Србији и одликама формалне реакције на такав криминалитет.
4.1. Aктивности полиције на подношењу кривичних пријава
Према подацима добијеним из службених статистика Полицијске управе Ваљево, у односу на
укупан број кривичних пријава које је ова управа поднела за сва кривична дела извршена на подручју
општине Ваљево у периоду од 2006. до 2010. године, кривична дела против безбедности јавног саобраћаја
на путевима су била заступљена са 10 до 20%. Током 2006. године је било поднето 124, односно 15,74%
кривичних пријава, а највише у поређењу са претходним годинама било је пријава поднетих 2009. године
(165, односно 19, 55%). Као што се показало и у општим статистичким подацима за територију целе Србије,
током 2010. је дошло до пада броја кривичних пријава за сва кривична дела угрожавања саобраћаја, тако да
их је на подручју свих шест општина било 212, тј. 14,68% у односу на укупан број свих кривичних пријава
из надлежности Основног и Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву.
У пракси преовлађују лакша кривична дела из области угрожавања саобраћаја. Од укупно поднетих
1053 кривичних пријава за кривична дела из ове главе у целокупном посматраном периоду на територији
свих шест општина из надлежности Окружног (сада Вишег) јавног тужилаштва Ваљево, само 36 (3, 42%)
кривичних пријава односиле на кривична дела из надлежности Окружног (тј. Вишег) суда. Кривичне
пријаве које су поднете надлежним јавним тужилаштвима у Ваљеву од стране ПУ Ваљево односиле су
се само на три кривична дела из области против безбедности јавног саобраћаја и то: угрожавање јавног
саобраћаја (чл.295.КЗ), непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл.296.КЗ) и тешко
дело против безбедности јавног саобраћаја (чл.297. КЗ). Овај податак се поклапа са подацима да остала
кривична дела фактички у пракси нису заступљена.
4.2. Активности јавних тужилаштава
У односу на укупан број примљених кривичних пријава за сва кривична дела на подручју општине
Ваљево, кривична дела против безбедности јавног саобраћаја на путевима су у целокупном посматраном
периоду у раду у Основном јавном тужилаштву Ваљево(даље: ОЈТ Ваљево) преко 10%. Најмање кривичних
пријава за кривична дела из ове групе примљено је 2006. године – 142(11,96%), а највише 2009. године –
178(14,84%). Имајући у виду нову територијалну надлежност ОЈТ Ваљево током 2010. године примљено је
најмање кривичних пријава за кривична дела из ове групе 241(11,78%) али се тај податак односи на свих
шест општина а не само на подручје општине Ваљево.
Подаци из наредне табеле показују једнако стабилно учешће кривичних пријава поднетих за кривична
дела угрожавања јавног саобраћаја у укупном броју кривичних пријава примљених у ОЈТ у Ваљеву у
периоду од 2006. до 2010. године, које се годишње креће од око 12-15%.
Табела бр.1.: Учешће кривичних пријава за кривична дела угрожавања јавног саобраћаја у укупном броју кривичних
пријава у ОЈТ Ваљево у периоду од 2006. - 2010. године.

OЈТ Ваљево:

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Примљених кривичних пријава

1187

1211

1243

1199

2046

Кривичне пријаве за к.д. против безбедности јавног саобраћаја

142

178

152

178

241

%

11,96

14,70

12,23

14,84

11,78

Према подацима о кривичним пријавама примљеним у ОЈТ Ваљево у периоду од 2006. до 2010. године
може се закључити да у пракси преовлађују кривична дела: угрожавање јавног саобраћаја (члан 289) поднете кривичне пријаве према 643 учинилаца (од тога 69 жена) и тешка дела против безбедности јавног
саобраћаја (чл.297. КЗ)- поднете кривичне пријаве према 245 учинилаца (од тога 17 жена). Са по једним
случајем била су заступљене кривичне пријаве за кривична дела: угрожавање саобраћаја опасном радњом
и опасним средством (чл. 290), несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем (чл. 295), непружање
помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл. 296).
Од укупног броја примљених кривичних пријава (643) у ОЈТ Ваљево за кривично дело из члана 289.
КЗ по основу примене члана 236 Законика одбачене су кривичне пријаве у 312 (48%) случајева, док су у
појединачним случајевима одбачене пријаве зато што не постоје основи сумње против осумњиченог или
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се не ради о кривичном делу односно по основу примене члана 237. Законика и због смрти пријављеног
- осумњиченог. Примена члана 236. Законика у суштини значи примену алтернативних процесних мера
којима се постиже избегавање покретање кривичног поступка у конкретном случају на основу дискреционе
оцене јавног тужиоца утемељене на примени начела опортунитета. Код кривичних дела из члана 297. КЗ
одбачаји кривичних пријава су били ређи (у 11,4% од укупног броја поднетих пријава), што је очекивано,
јер се ради о кривичним делима код којих су остварене тешке последице. Највише их је било током 2009. и
2010. године, такође на основу примене члана 236 Законика.

5. ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Врло ретко се у истраживањима судске праксе анализирају подаци који се односе на извршење
изречених кривичних санкција. У овом делу рада користили смо податке о извршењу казни затвора
изречених за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја за период од 2006. до 2011. године, а
када је анализирана примена алтернативних санкција обухваћен је период до 01. марта 2012. године, јер су
алтернативне санкције на подручју Београда почеле да се примењују од 2008. године, а у осталим деловима
Србије касније.
5.1. Извршење изречених казни затвора
Према подацима које је за потребе истраживања доставила УИКС, у периоду од почетка 2006. до краја
2011. године са подручја Вишег суда у Ваљеву ступило је на издржавање казне затвора због извршених
појединих кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја по правноснажним пресудама
Вишег суда у Ваљеву односно појединих општинских судова укупно двадесет лица. Највише је било
осуђених за тешка дела против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297 КЗ – четрнаест, па за кривично
дело угрожавање јавног саобраћаја (чл. 289) - пет осуђених лица а једно лице је било упућено на извршење
казне затвора за непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл. 296).
Према добијеним подацима дужина трајања изречених казни затвора за осуђена лица са овог подручја
која су ступила на издржавање казни затвора је била од три до шест месеци (за осам лица), од шест месеци
до једне године (за четири лица) и од једне године до пет година (за осам лица).
Краткотрајне казне затвора у трајању од три до шест месеци могле су бити делотворно замењене
неком другом алтернативном кривичном санкцијом. Ако би се посматрао само формални законски услов
у погледу прописане казне за кривично дело из члана 289. КЗ и околност да је осуђенима упућеним на
извршење претежно била изречена казна затвора до једне године затвора (када би према члану 45. ст. 5 КЗ
било могуће одредити извршење казне у просторијама у којима осуђени станује), онда би према дванаест
лица који су били са подручја Вишег суда Ваљево упућени на извршење казне постојали услови за примену
неке од алтернативних кривичних санкција.
5.2. Извршење алтернативних кривичних санкција
На подручју које у оквиру своје надлежности покрива Виши суд у Ваљеву, служба повереника за
извршење алтернативних кривичних санкција је почела да ради од 26.6.2011. године.
Од алтернативних кривичних санкција на овом подручју као ни у Србији условна осуда са заштитним
надзором у пракси није заживела. Према подацима који су достављени из Одељења за третман УИКС у
периоду 2006 до 31.3.2012. закључно, надлежни судови на овом подручју до сада нису изрекли ни у једном
случају пресуду са таквом казном према окривљеном лицу. У истом периоду казну рада у јавном интересу
је Основни суд у Ваљеву изрекао у 48 случајева који су дошли на извршење и то: 41 предмет током 2010.
године, 5 предмета током 2011. године и 2 предмета у периоду јануар – март 2012., док у периоду од 2006. до
2009. године та казна није изрицана.
До сада је казна рад у јавном интересу на подручју Вишег суда у Ваљеву изрицана углавном у појединачним
случајевима због различитих кривичних дела, највише због кривичних дела угрожавања јавног саобраћаја
и крађе – по 6 предмета. Ово је позитиван тренд на коме треба истрајати у наредном периоду.
Упоређујући податке за подручје Републике Србије и територије коју покрива Виши суд у Ваљеву
констатовали смо да постоје скоро истоветни подаци која су најзаступљенија кривична дела за која се
изриче казна рад у јавном интересу - крађе, неовлашћено држање опојних дрога, угрожавања јавног
саобраћаја и из Закона о енергетици. Према томе, учесталијим изрицањем рада у јавном интересу могло би
се избећи изрицање краткотрајних казни затвора.
У погледу извршења алтернативних кривичних санкција казна рад у јавном интересу до краја
2012. године је извршавана укупно у 40 случајева, од ког броја су 4 предмета у вези са кривичним делима
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против безбедности јавног саобраћаја (све чл.289.ст.3.КЗ). Осуђеници су били особе старости од 19 до 50
година, сви мушког пола, осим једне жене. Ове казне су реализоване на подручјима Ваљева, Уба и Мионице.
Замена казне затвора до једне године у начин извршења без напуштања просторија у којима осуђени
станује је реализована до краја 2012. године укупно у 35 предмета, од чега у 6 предмета због кривичних
дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл.297.КЗ у различитим облицима где су биле
изречене казне затвора у трајању од 2 месеца до 1 године. Такође, повереник у Ваљеву је почео да спроводи
извршење мере за обезбеђење присуства окривљеног - забране напуштања стана или места боравишта и
казне затвора која се извршава у просторијама у којима осуђени станује, а која је, између осталог, била
одређена и за тешка кривична дела безбедности јавног саобраћаја.

6. ЗАКЉУЧАК
Примена и извршење алтернативних кривичних санкција у току и по завршетку кривичног поступка,
представља значајну новину и могућност на плану генералне и специјалне превенције када су кривична
дела у питању, а посебно се то односи на групу кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја.
У раду смо представили валидне податке о изрицању алтернативних кривичних санкција на нивоу
Републике Србије према званичним подацима, са посебним освртом на групу кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја.
Посебну пажњу смо посветили раду и пракси правосудних органа када су у питању кривична дела
из групе против безбедности јавног саобраћаја, а такође примени и извршењу алтернативних кривичних
санкција на подручју колубарског округа. У том погледу дали смо и последње званичне податке.
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ДРУШТВЕНО - КОРИСТАН РАД КАО КАЗНА
Сунчица Савић1
Сажетак: Казна рада у јавном интерсу се користи као замена, односно алтернатива за краткотрајне
казне затвора или алтернатива новчаној казни. У овом раду се одређује појам казне рада у јавном интересу
и анализирају се њени нормативни аспекти. Почело је извршење казне рада у јавнoм интересу изречене
у кривичном поступку, међутим, још увек није извршена ниједна таква казна у прекршајном поступку.
Циљ овог рада је да укаже на потребу стварања потпуних правних оквира за прописивање казне рада
у јавном интересу и потребу постојања делотворне службе за извршење казне рада у јавном интересу у
прекршајном поступку, а ради примене ове санкције. Mногобројна и разноврсна популација извршилаца
прекршаја управо претпоставља и разноврсност санкција, да би се постигла индивидуализација и циљ и
сврха изрицања санкција.
Кључне речи: казна, рад у јавном интересу

1. УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА
Основ казненог права је казна затвора, али је она праћена многим негативним појавама, како за осуђена
лица, тако и за само друштво које је примењује.
Више је прекршаја за које је прописана безусловна казна затворакао једина казна, без алтернативе, која
се не може ублажити по врсти, већ у оправданим случајевима само по висини.
-Закон о безбедности саобраћаја на путевима (ЗОБС) је као најтежи прекршај предвиђа насилничку
вожњу, за коју је прописана као једина, безусловна, само казна затвора од 30 до 60 дана, која се не може
ублажити по врсти, већ у оправданим случајевима само по висини.
-Као тешке прекршаје за које је прописана казна затвора од најмање 15 дана или новчана казна преко
100 000 динара, предвиђени су вожња без возачке дозволе, са више од 2,00 мг/мл алкохола, одбијање алкотеста, управљање возилом за време трајања заштитне мере којом му је то забрањено, брзина у насељу преко
70 км/х већа од дозвољене а ван насеља преко 80 км/х...
- Закон о јавном реду и миру предвиђа “тучу у групи” и “одавање проституцији” као прекршаје за које
је прописана безусловна казна затвора као једина казна.
-Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама предвиђа низ прекршаја
за које је санкција казна затвора и кумулативно новчана казна.
У прекршајној пракси се за случај неплаћања новчане казне и за најједноставније прекршаје нпр.
некоришћење сигурносног појаса у возилу или паркирања на зеленој површини, према учиниоцу тог
прекршаја одређује затвор, као једина извршива алтернатива неплаћеној новчаној казни.
Казне од 15 дана до шест месеци сматрају се краткотрајним казнама, и за њих су и теорија и пенолошка
пракса показале да имају више негативних него позитивних ефеката.

2. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ КАЗНЕ ЗАТВОРА
Осуђени је у својој средини обележен као осуђиван, криминалац, одвојен је од породице, прекида
школовања, губи радно место и тешко проналази ново запослење. Због већег броја затвореника од
оптималног капацитета наших затвора, долази до ,,криминалне инфекције”а што повећава шансе на
поврат-да такав осуђеник поново учини деликт.
1 Судија Сунчица Савић, Прекршајни суд у Београду, suncicasavic16@yahoo.com
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3. КАЗНА РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ
Казна рад у јавном интересу представља неплаћени рад у корист друштва којим се не вређа људско
достојанство и не остварује профит, односно који се не врши у циљу стицања добити и који је бесплатан.
Њом се избегавају лоши ефекти краткотрајног затворског кажњавања.
У Србији је уведена од 2006. године у Кривичном законику(КЗ) а од 2010. године се примењује Закон о
прекршајима(ЗОП), који је предвиђа као нову алтернативну санкцију и за прекршаје.
Члан 52. КЗ предвиђа да се казна рада у јавном интересу може изрећи за кривична дела за која је
прописан затвор до 3 године или новчана казна. ЗОП не садржи сличну одредбу, већ члан 30. ЗОП предвиђа
да се казна рада у јавном интересу може прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине
аутономне покрајине, скупштине општине или скупштине града.
Ниједан од поменутих органа надлежних за прописивање прекршајне казне рад у јавном интересу, за
ових преко три године, од када је нови ЗОП почео да се примењује, није предвидео казну рада у јавном
интересу ни као главну ни као споредну у пропису о прекршају, те се иста још увек не може изрицати. Било
би боље да ЗОП садржи једну одговарајућу одредбу као члан 52. КЗ, којом одређује којим казнама би рад
у јавном интересу био алтернатива. У противном требало би изменити и допунити Закон обезбедности
саобраћаја а и велики број других прописа о прекршају прописујући у њима и рад у јавном интересу као
санкцију.
Казна рад у јавном интересу за кривична дела не може бити краћа од 60 сати нити дужа од 360 часова.
Траје 60 сати у једном месецу. Одређује се у трајању од једног до шест месеци. Ако осуђени не обави део
или све часове рада у јавном интересу, суд ће ову казну заменити казном затвор а тако што ће за сваких
започетих осам часова рада одредити један дан затвора. Радом у јавном интересу може се заменити и
неплаћена новчана казна, тако што ће се за сваких започетих 1.000 динара новчане казне одредити осам
часова рада у јавном интересу.
Према члану 33. ЗОП-а казна рад у јавном интересу не можетрајати краће од 20 сати нити дуже од 240
сати, с тим што се не може обављати дуже од два часа дневно. У стручној јавности се сматра да ће поменуто
законско решење члана 33. ЗОП (не више од 2 сата дневно) отежавати у пракси извршење поменуте казне
и да је боље да је ЗОП одредио временски период у оквиру кога се казна има извршити.
У нацрту одредби новог ЗОП-а, који предстоји, такође је предвиђено да траје 20 до 240 сати али није
предвиђено ограничење да не траје дуже од 2 сата дневно, што ће олакшати његову примену, како се
очекује. У поменутим нацрту новог ЗОП-а, није предвиђен посебан временски оквир у коме се тај рад има
обавити. Онда се, као и друга казна за прекршај, може извршити у року од две године - односно четири по
новој радној верзији ЗОП, од правоснажности пресуде којом је изречен, у противном наступа застарелост
извршења казне, те се надаље не може извршити.
Према члану 37. ЗОП неплаћена новчана казна, замениће се радом у јавном интересу или казном
затвора, тако што се за сваких започетих 1.000,00 динара одређује два дана рада у јавном интересу или један
дан затвора, с тим што рад у јавном интересу не може да траје дуже од 120 дана. Део неплаћене новчане
казне који није могао бити замењен, наплаћује се принудним путем.
Према члану 33. став 3 ЗОП, приликом изрицања рада у јавном интересу, суд ће имати у виду врсту
извршеног прекршаја, узраст, физичку и радну способност, психичка својства, образовање, склоности
и друге посебне околности које се односе на личност учиниоца. Није прописан као обавезан претходно
прибављен извештај о личним својствима и околностима учиниоца али то не значи да се исти у поступку
пре изрицања казне не може прибавити.
Код одлучивања да ли ће изрећи казну рада у јавном интересу или затвор суд ће посебно са једне
стране ценити тежину прекршаја са штетним последицама које је прекршај изазвао или је могао изазвати,
степен кривице учиниоца а посебно његове личне и олакшавајуће околности. Такође су од значаја ставови
Вишег прекршајног суда у погледу врсте и висине казне за одређене прекршаје, који Суд је као јединствен
организован за Републику Србију, управо у циљу установљавања јединствене прекршајне судске праксе у
Србији. Ставови Вишег суда су релевантни за првостепене судове.
Изложена законска решења указују да је за 1000,00 динара неплаћене новчане казне за прекршај,
осуђеном потребно обавити у 2 дана по 2 сата рада у јавном интересу, док је за исти новчани износ за
кривично дело потребно обавити у једном дану 8 сати рада у јавном интересу и потребно је ускладити
законе. Сваких започетих 1.000,00 динара неплаћене новчане казне мења се једним даном затвора и у
кривичном и у прекршајном поступку.
Према КЗ рад у јавном интересу се не може изрећи без пристанка учиниоца, док се за прекршаје такав
пристанак изричито ЗОП-ом не захтева. У радној верзији новог ЗОП одређује се као „добровољан“. Људско
друштво се вековима борило против принудног рада и дужничког ропства.
Према КЗ уколико учинилац извршава све своје обавезе, суд му може дужину изреченог рада у јавном
интересу умањити за четвртину. Поменута могућност у случају прекршаја није предвиђена.
Ако учинилац кривичног дела-осуђени не извршава део или све часове рада у јавном интересу, исти
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ће се за сваких започетих 8 сати заменити за један дан затвора. ЗОП није предвидео овакву одредбу и нема
“решење за случај одбијања извршавања рада у јавном интересу.
Према нацрту одредби новог ЗОП-а у случају изрицања казне рада у јавном интересу као главне казне,
изрека би садржала и упозорење да ако кажњено лице не обави део или све часове изречене казне рада у
јавном интересу, суд ће ову казну заменити казном затвора тако што ће за сваких започетих осам часова
рада у јавном интересу одредити један дан затвора.
Предложена измена је новина јер садашњим ЗОП-ом није прописан поступак у случају неизвршења
казне рада у јавном интересу, одређене ни као главне казне, ни као замене неплаћеној новчаној казни.

4. ПРЕДНОСТИ КАЗНЕ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРСУ
Обављањем рада у јавном интересу тежи се развоју одговорног односа осуђеног према друштву и
последицама сопствених поступака. Осуђена лица не одлазе у затвор и нису изложена његовом негативном
утицају. Под педагошким надзором су повереника Одељења за третман и алтернативне санкције. Осуђени
коме је изречена казна рада у јавном интересу, која се остварује у његово „слободно време“ може да задржи
посао, да настави са школовањем, да буде са породицом, да казну одслужи у „слободно време“ или у
деловима, а можда и у нерадне дане, а што су све значајни приватни интереси.
Суд одређује врсту и трајање рада у јавном интересу, а конкретну врсту посла и начин његовог обављања
одређује повереник, водећи рачуна о способностима, стручним знањима и здравственом стању осуђеног.
Казну рада у јавном интересу могуће је примењивати и према запосленим и према незапосленим лицима.
Запослени обављају рад у току слободног времена, а незапослени у било које време а обзиром и на потребе
организације у којој се обавља рад у јавном интересу.
Приметне су и следеће предности: осуђени се бави послом којим је користан за друштвену заједницу;
алтернативне санкције пружају већу могућност него казна затвора да дође до рехабилитације учиниоца
кривичног дела и да се повећа безбедност заједнице;такавосуђеник мање кошта државу него онај
затвору; организације у којима се обавља казна рада у јавном интересу, штеде јер не плаћају за одређени
посао;осуђени уместо плаћања новчане казне, могу да исту „одраде“, што је посебно повољно за осуђенике
лошег имовног стања. Због трошкова исхране, смештаја, третмана, здравствене заштите, безбедности..
затвореник пореске обвезнике у просеку кошта око 1.000,00 динара, дневно.Очекује се да се применом
алтернативних казни растерете затвори.

5. НАЧЕЛО ОПОРТУНИТЕТА
Треба напоменути да јавно тужилаштво на основу члана 236 Законика о кривичном поступку има
овлашћење да приликом одлагања кривичног гоњења, за кривична дела, за која је предвиђена новчана
казна или казна затвора до 3 године, као и по одобрењу суда за кривична дела за која је предвиђена казна
затвора преко 3 године а до 5 година, наложи осумњиченом да обави одређени друштвенокорисни или
хуманитарни рад, који је дефинисан према кривичноправном законодавству.
Ако осумњичени изврши наложену обавезу, одбацује се кривична пријава и ствар се решава без
отварања кривичног поступка.
Преко трећине кривичних пријава за наведена дела, међу којима је значајан удео кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја, решава се на поменути начин. Изложено такође указује да је неопходно и за
прекршаје одређивати и извршавати алтернативне санкције.

6. ГДЕ СЕ РАДИ
Рад у јавном интересу обавља се код правног лица – послодавца који се бави пословима од јавног
интереса, а нарочито хуманитарним, здравственим, еколошким или комуналним делатностима.
Осуђени у кривичном поступку су ангажовани на различитим пословима нпр: разводник у установи
културе, поставка сценографије, чистач на хиподрому и пијацама. Они могу да казну служе радећ и за
Црвеникрст, народне кухиње,болнице, старачке домове, у градској чистоћи, зеленилу, акцијама чишћења
снега (на које су грађани у Београду, почетком 2010, 2011. и 2012.године, путем средстава јавног информисања
позивани да дођу са лопатом и уз накнаду), уклањања амброзије, помоћи у месним канцеларијама ..и
осталим организацијама које обављају послове у јавном интересу.
Бројни су примери у иностранству извршења рада у јавном интересу за лакша нарушавања јавног
реда и мира, вожњу под дејством алкохола и друге саобраћајне деликте, поседовања опојних супстанци,
комуналну недисциплину.
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7. ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ
Члан 180а Закона о извршењу кривичних санкција (ЗИК) предвиђа своју сходну примену за новчане
казне изречене за прекршај. Исти Закон у својој V глави предвиђа начин извршења казне рада у јавном
интересу, који је ближе уређен Правилником о извршењу казне рада у јавном интересу (Правилник).
Према поменутом Правилнику,у коме је предвиђено да се односи на казне изречене у кривичном
поступку а чија решења очекујемо да ће се примењивати и на извршење исте казне у прекршајном поступку,
суд који је одлучивао у првом степену извршну одлуку са подацима о личности осуђеног, доставља Одељењу
за третман и алтернативне санкције Управе за извршење заводских санкција Министарства правде, које
организује, спроводи и надзире рад у јавном интересу.Повереник упознаје осуђеног са представником
послодавца, и у контакту је са осуђеним а стално проверава испуњење обавеза осуђеног.
Осуђени је дужан да обави рад у предвиђеном року а ако је спречен да обавља рад, дужан је да о томе у
року од 24 сата обавести повереника и послодавца.

8. ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
На основу сталног јавног конкурса за заинтересоване послодавце или непосредне сарадње са државним
органима и организацијама, Министарство правде закључује уговор о сарадњи са изабраним послодавцем
о обављању рада. Уговором се посебно дефинише опис и обим послова и место обављања рада. На основу
поменутог уговора о сарадњи закључују се појединачни уговори између директора Управе за извршење
заводских санкција и послодавца за сваког осуђеног, којим се посебно регулишу њихови међусобни односи
у вези са обављањем рада у јавном интересу, а посебно накнада штете ако осуђено лице или треће лице
претрпи штету на раду или у вези са радом.
Послодавац је у обавези да распореди осуђеног на одговарајуће послове којим се не угрожава његово
здравље, да одреди представника који ће пратити рад осуђеног и о томе извештавати повереника, да
примењује опште прописе који се односе на услове рада, одморе, безбедност и здравље на раду. Послодавац
остварује право на накнаду штете проузроковане радом у складу са општим прописима.
Представник послодавца обавештава повереника уколико осуђени не испуњава своје радне обавезе или
их грубо занемарује а послодавац може раскинути појединачни уговор, уколико осуђени по упозорењу
повереника настави да грубо занемарује своје обавезе, о чему се обавештава суд, који ће одредити други
вид извршења новчане казне која није плаћена у пресудом оставњеном року или другу врсту казне (нпр.у
кривичном поступку казну затвора).

9. СТАЊЕ У ПРИМЕНИ КАЗНЕ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ
Казна рада у јавном интересу је најзначајнија алтернативна санкција у прекршајном поступку. Законом
о прекршајима је предвиђено да се изриче:
1) као главна или споредна казна (чл. 31. ЗОП ) или
2) као замена неплаћеној новчаној казни (чл. 37. ЗОП).
До сада се казна рада у јавном интерeсу одређивала за прекршаје, само за случај замене неплаћене
новчанеказне, у остављеном року, али још ни једна таква казна није извршена, иако се ЗОП примењује
преко 3 године.
Управа за извршење заводских санкција Министарства правде, истичући да недостају додатни прописи,
није извршавала пресуде Прекршајног суда у Београду, у којима је казна рада у јавном интересу одређена
као замена за неплаћену новчану казну. Урађен је нацрт допуна одговарајућег правилника и нацрт допуна
одредби ЗОП-а, у циљу почетка извршења казне рада у јавном интересу за прекршаје.
Цео систем алтернативних санкција је требао “да крене” да се примењује и извршава превасходно за
прекршаје, као лакше деликте а не за кривична дела.
Треба истаћи да је “повереничка служба” неразвијена, малобројна, територијално не распрострањена
и да су њене активности углавном усмерене на алтернативне санкције предвиђене Кривичним закоником
које се не могу изрећи за прекршаје (нпр. условна осуда са заштитним надзором). Она нема капацитета
да извршава казне рада у јавном интересу изречене у прекршајном поступку. Надаље пракса у упоредном
праву, према малобројним доступним сазнањима је да таква служба - извршења алтернативних санкција
(алтернатива затвору) не буде у оквиру Управе за извршење заводских односно кривичних санкција).
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10. ЗАКЉУЧАК
Алтернативне санкције, као мање репресивне мере од затвора, представљају опомену друштва лицима
која су учинила деликте, која нису ни за затвор, али ти деликти нису ни за опраштање. Њихова значајнија
примена тек предстоји у прекршајном поступку.Поједина законодавна решења указују на несагласност и
мањкавост приликом увођења казне рада у јавном интересу у наше законодавство, која треба отклонити.
На стручним састанцима, судије прекршајних судова су исказале потребу за применом поменуте
санкције, истичући да исту у поступку захтевају и окривљени и њихови браниоци.
Потребно је створити потпуне правне оквире и показати путеве и начине примене ове нове санкцијеказне рада у јавном интересу. Уколико нови ЗОП не буде регулисао за које прекршаје је могуће изрицати
казну рада у јавном интересу,Закон о безбедности саобраћаја на путевимa треба да предвиди као могућу
санкцију, казну рада у јавном интересу, као и да пропише могућност да се заштитна мера нпр.обавезно
лечење алкохоличара и наркомана може изрећи, и када прекршајна санкција није изречена (члан 47. став
3. ЗОП).
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, као посебан закон у односу на оппшти, није искористио
могућност дату Законом о прекршајима, као општим законом којим се прописује врста санкција и није
превидео као могућу санкцију, казну рада у јавном интересу, а није прописао ни могућност да се заштитна
мера нпр. обавезно лечење алкохоличара и наркомана, може изрећи без изрицања друге санкције (нпр.
новчане казне или казне затвора), која могућност је дата ЗОБС-у на путевима, такође одредбама ЗОП-а.
Савремена упоредна решења и модерне тенденције указују да је неопходно да друштвена заједница
узме учешће у деликтноправној /прекршајној и кривичној/ заштити друштва а не само да се то препусти
тужилаштвима, судовима и адвокатури. Казна рада у јавном интересу извршава се у локалној заједници.
У том смислу потребно је да локална заједница сарађује у организацији извршења казне рада у јавном
интересу, опредељујући врсту послова или нпр. као корисник тога рада.
Казном рада у јавном интересу постиже се социјално праведнији облик новчане казне који ће судови
примењивати.
Алтернативним санкцијама, међу којима је и казна рада у јавном интересу, се смањује број затвореника.
Њиховом применом се не ублажава казнена политика, а суду се даје више врста санкција на располагању, како
би за сваког окривљеног одредио примерену санкцију. Mногобројна и разноврсна популација извршилаца
прекршаја управо претпоставља и разноврсност санкција да би се постигла индивидуализација и циљ и
сврха изрицања санкција.
Највећи број грађана једини контакт са судом има баш због прекршаја. С обзиром на велику
незапосленост и махом незавидно имовно стање, сигурно треба што пре отпочети извршење казне рада у
јавном интересу и за прекршаје.
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БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМ
НА ПРИМЕРУ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ И ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
TRAFFIC SAFETY IN PUBLIC UTILITY COMPANIES ON EXAMPLEPUBLIC
UTILITY COMPANY „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“
AND PUBLIC UTILITY COMPANY „GRADSKA ČISTOĆA“
Тихомир Крстић1, Зоран Јончић2, Марина Нешовановић3
Резиме: Јавна комунална предузећа у Београду, имају значајан број возила, а њихова суштинска
карактеристика у саобраћајном смислу, је учешће у градским условима саобраћаја, велики интезитет
саобраћаја и честе хитне интервенције. Безбедности саобраћаја у јавно комуналним предузећима посвећује
се значајна пажња, а полазиште дефинисања мера су периодичне анализе показатеља броја саобраћајних
незгода, последицама саобраћајних незгода, начину управљањa и вођењу возила и контроле возача и
возила на терену. У раду је приказан пример два јавна комунална предузећа у Београду, Јавно комунално
предузеће „Београдски водовод и канализација“ и Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“, од
структуре возног парка, показатеља екслоатације возила, као и последица саобраћајних незгода у којима су
учествовала возила ових предузећа.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, јавно комунално предузеће, саобраћајна незгода.
Abstract: Public utility companies in Belgrade, have significant numbers of vehicles, and there basic description
in traffic, is involvement is cities conditions, big traffic intensity and urgent intervention. Traffic safety in public
utility companies devoted considerable attention, and the starting point of defining measures, periodic analysis of
the indicators of the number of traffic accidents, the consequences of accidents, management and maintenance of
vehicles, driver control on the field. For this work, we will take the two public utility companies in Belgrade, one is
PUC “Beogradski vodovod i kanalizacija” and the second is PUC “Gradska Čistoća”, and show you how is this two
company works, starting at the structure of the vehicle, vehicle exploitation indicators, as well as a result of traffic
accidents in which the vehicle involved.
Keywords: traffic safety, public utility companies, traffic accidents.

1.УВОД
Циљ овог рада је да покаже стручној јавности поређење у организацији послова БС два предузећа која
врше превоз за сопствене потребе. Једно предузеће је Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и
канализација“ - у даљем тексту ЈКП БВК, а друго је Јавно комунално предузеће „Градска Чистоћа“ - у даљем
тексту ЈКП ГЧ.

2. ИСТРАЖИВАЊЕ
Упоредном анализом показатеља БС у ова два предузећа показано је да постоје сличности и разлике у
начину спровођења послова безбедности саобраћаја.
1 Тихомир Крстић, струк. инж. саобраћаја, ЈКП “Градска Чистоћа”, Мије Ковачевића 4, Београд, Србија, tikakrstic@gmail.com
2 Зоран Јончић, дипл. инж. саобраћаја, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Кнеза Милоша 27, Београд, Србија, joncic.zoran@gmail.com
3 Марина Нешовановић, струк. инж. саобраћаја, Београд, Србија, marinanesovanovic@yahoo.com
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БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМ НА ПРИМЕРУ ЈАВНО...
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ је 2006. године основало
Службу контроле безбедности саобраћаја (у даљем тексту СКБС) са намером да унапреди саобраћајно
образовање и васпитање свих запослених ЈКП БВК о БС, а првенствено да побољша надзор над возачима
и возилима предузећа. Крајем 2007. године предузеће је склопило уговор о научној пословно-техничкој
сарадњи са Саобраћајним факултетом из Београда. У оквиру те сарадње реализован је «Пројекат унапређења
безбедности саобраћаја у ЈКП БВК», који је обављен у три фазе:

Прва фаза пројекта обухватила је израду Студије унапређења БС у ЈКП БВК.
Друга фаза пројекта обухватила је одржавање семинара о БС. У склопу друге фазе одржано је 8 (осам)
семинара за возаче професионалце којима је присуствовало око 230 возача-професионалаца и 9 (девет)
семинара, којима је присуствовало око 230 возача-самовожње (то су возачи којима управљање возилима
није основно занимање, већ им вожња служи да би олакшали обављање основне делатности).
Трећа фаза „Пројекта унапређења безбедности саобраћаја у ЈКП БВК’’ обухватила је израду нормативних
аката и стратешких докумената ЈКП БВК из области БС:
--Политика безбедности саобраћаја ЈКП БВК
-Стратегија безбедности саобраћаја јкп бвк за период 2010-2014. год.
-Стратешки план безбедности саобраћаја у ЈКП БВК за 2010. годину
-Правилник о спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП БВК
-Одлука о условима и начину коришћења возила и контроли безбедности саобраћаја у предузећу
У току 2008. године СКБС је почела са применом усвојених процедура у циљу унапређења послова БС..
Од 2008. до 2010. године СКБС стално ради на развоју и усавршавању процедура, а у циљу што ефикасније
и практичније примене. Процедуре које се примењују, а усаглашене са Приручником квалитета Сектора
безбедности су:
-ПР 6205000 001-Обрада саобраћајне незгоде
-ПР 6205000 002-Анализа путних налога и тахографских плоча или трака
-ПР 6205000 003-Контрола рада возача и возила на терену и
-ПР 6205000 004-Контрола паркирања возила
-ПР 6205000 005-Контрола рада руководилаца возача
Усвајањем ових стратешких докумената и процедура о БС, предузеће је направило добру основу за
савремени концепт стратешког управљања БС, где се Политиком безбедности саобраћаја, (прецизније
основом), организује и трајно врше мере и активности унапређења БС. Овим стратешким документима, у
Предузећу је отклоњена свака заблуда о СН што позитивно утиче на свест запослених о стварним ризицима
у друмском саобраћају и остварен је први корак у процесу стратешког управљања безбедношћу саобраћаја,
којем ће се тежити у наредном периоду. СКБС је током периода 2006-2010. године интензивно радила на
доследној примени стратешких докумената и процедура о БС, које су у потпуности заживеле у пракси.
Основни показатељи БС у ЈКП БВК за период 2006-2010. год. су:
Прегледано је 10.509 путних налога, а укупан број неуписаних података је 30.923 што је просечно
2,94 неуписана податка по путном налогу. Такође је прегледано 431 тахографски уложак а број
неуписаних података је 573, што је у просеку 1,33 неуписана податка по тахографском улошку.
Контрола рада возача и возила на терену обухватила је 1.056 контрола од којих је 173 контрола са
неким недостатаком.
У овом периоду у ЈКП БВК евидентирано је 375 СН у којима је учествовало 366 возача и 401 возило.
У укупном броју СН, није било погинулих возача Предузећа, док је 6 возача предузећа претрпело
телесне повреде (4-лаке и 2-тешке) и оштећено је 319 возилa Предузећа у вредности око 7.300.000
динара. Детаљном анализом евидентираних СН утврђено је следеће:
-Број возача који су одговорни за настајање СН је 150
-Број возача који нису одговорни за настајање СН је 171
-Број возача за које се не може утврдити одговорност је 45
-Број возача професионалаца је 190
-Број возача у самовожњи је 176
-Број возача у сталном радном односу је 253
-Број ангажованих возача је 113
-Број возила која нису оштећена је 82
-Број возила која су оштећена је 319
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	Детаљном анализом ових СН у ЈКП БВК за период 2006-2010. година, утврђено је да су ПОСЕБНО
РИЗИЧНЕ две групе возача:
--Возачи самовожње у сталном радном односу (директори, руководиоци сектора и служби, шефови погона
и служби, руководиоци реона и оделења, пословође и референти, који су учествовали у 165 СН и
-Возачи професионалци лаких теретних возила, ангажованих са стране (млађа популација од 25-30
година), који су учествовали у 102 СН.
-Вредност оштећених возила у СН у којима су учествовале ове две групе возача износи око 5.229.688,00
динара, што је око 71% од укупне вредности свих оштећених возила која износи око 7.345.996,00
динара.
На графикону 1. приказана је временска расподела броја СН у којима су учествовала возила ЈКП БВК
за период 2006-2010. година, а на графикону 2. приказана је временска расподела вредности оштећених
возила ЈКП БВК у СН за период 2006-2010. година.

Графикон 1. Временска расподела броја СН за период 2006-2010.г

Графикон 2. Временска расподела вредности оштећених возила у СН за период 2006-2010. г.

Из графикона 1. се види да је број СН у 2010. години мањи за 37% у односу на 2006. годину, а из графикона
2. се види да је вредност оштећених возила у 2010. години мања за 46% у односу на 2006. годину.
JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ нема посебну службу која се бави
контролом безбедности саобраћаја, већ неколико различитих служби које обављају послове контроле
возача, возила и сакупљају податке о СН. У оквиру сектора „Оперативе“ постоје две службе: Служба
контроле путних налога и експлоатације и Служба осигурања и безбедности саобраћаја. Поред ових
служби, постоје и контролори који врше контролу возача и возила како на изласку, тако и на уласку у
објекте ЈКП ГЧ.
Служба „Осигурања и безбедности саобраћаја“ првенствено се бави прикупљањем података о СН од
2002. године и то на основу изјава возача, записника о увиђају СН који обавља МУП-а, као и записника
о оштећењу возила осигуравајућих компанија. У задње три године се евидентирају све СН, без обзира на
причињену материјалну штету. Служба прави базу података о возачима за које је утврђена одговорност за
настајање СН, али подаци са којима служба располаже нису довољно прецизни, јер зависе од изјаве возача
који пријаве СН.
На графикону 3. приказана је временска расподела броја СН у којима возачи ЈКП ГЧ нису одговорни за
настанак СН за период 2009-2011. година, док је графиконом 4. представљена временска расподела вредности
оштећених возила која је наплаћена од осигурања у корист ЈКП „Градске Чистоће“.
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Графикон 3. Број саобраћајних незгода у којима возачи ЈКП ГЧ
нису одговорни за настанак саобраћајних незгода

Графикон 4. Трошкови саобраћајних незгода где је
наплаћена штета од осигурања

Из графикона 3. се може видети да је број СН у 2011 исти у односу на 2009. годину, али су наплаћени
трошкови знатно мањи за 67% (графикон 4.).
На графикону 5. приказана је временска расподела броја СН у којима возачи ЈКП ГЧ одговорни
за настанак СН за период 2009-2011. година, док је графиконом 6. представљена временска расподела
вредности оштећених возила којима је исплаћена штета.

Графикон 5. Број саобраћајних незгода у којима су возачи ЈКП ГЧ
одговорни за настанак саобраћајних незгода

Графикон 6. Вредност оштећених возила у којима су возачи
ЈКП ГЧ одговорни за настанак саобраћајне незгоде
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Погледом на графикон 5. можемо видети да се број СН у 2011. готово удвостручио у односу на 2009.
годину, тачније повећао се за 74%, док су се трошкови који су исплаћени према трећем лицу у 2011. у односу
на 2009. годину такође повећали за 37%.
Контролори, имају за задатак да контролишу возила приликом изласка и враћања возила са терена. Ова
служба припада сектору Оперативе као и служба „Осигурања и безбедности саобраћаја“ (у даљем тексту
СОБС) и она функционише, тако што поред већ наведеног узима изјаве возача о СН или о причињеној
материјалној штети на возилу, и прослеђује СОБС-у који даље узима у разматрање да ли је причињена штета
наплатива, тј. да ли се ради о СН или да ли је возач причинио материјалну штету сам на возилу (сломио
ретровизор, бочне показиваче правца, задње стоп лампе, стакло ротационог фара итд.). Контролори раде
у сарадњи са СОБС-ом тако да кад СОБС пошаље документ да ли неком возилу истиче регистрација,
контролори искључују возили и шаљу возило у радионицу на преглед и припрему за технички преглед.
Служба „Контоле путних налога и експлоатације возила“ се бави радом контроле како путних налога,
тахо листића, тако и потрошње горива, мазива и сл. Ова служба у главном контролише саму потрошњу
горива, прекорачење брзине возила у граду и на депонији Винча, контролу дозвољене носивости возила
приликом вагања возила на депонији Винча.

3. ЗАКЉУЧАК

ЈКП БВК је прво предузеће у Србији које је усвојило посебна стратешка документа и процедуре о безбедности
саобраћаја, у којима је истакнута безбедност саобраћаја као једна од стратешки важних области у којој су
одређене опште визије и циљеви којима ће се тежити. Оваквим приступом дошло се до потребног концепта
поделе одговорности у области БС, које представљају системске мере трајног и масовног карактера. На
овакав начин, поред побољшања БС, смањују се и трошкови СН, што свакако утиче и на смањење укупних
трошкова предузећа. Коришћењем сопственог постојећег стручног потенцијала и доследном применом
оваквих докумената о БС дефинисана је тактика даљег деловања у БС и одређени основни носиоци и
промотери око којих су груписани сви потребни потенцијали и субјекти БС. Пример оваквог приступа и
начина рада у БС може да послужи као добар пример и осталим предузећима и компанијама. како се уводи
нови облик понашања запослених, који су задужени за послове БС.
Јавно комунално предузеће „Градска Чистоћа“ за сада нема стратешка документа и процедуре о БС,
али има у плану да у блиској будућности донесе оваква документа о БС, којима ће значајно допринети
побољшању рада предузећа. У раду су приказани скромни показатељи БС који показују само евиденцију
о СН, али и жеља да се евиденција показатеља БС побољша и унапреди, што се потврђује овом сарадњом
са ЈКП БВК. Оваквим приступом овој теми ЈКП ГЧ је показало велику жељу и спремност за унапређење
послова безбедности саобраћају. Возачи предузећа са возилима предузећа учествовањем у саобраћају,
не само да представљају предузеће, већ представљају и град, подижући тиме углед и града и дају пример
осталим учесницима у саобраћају како се треба понашати у саобраћају.

4.
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ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
НА ПУТУ КАО ЈЕДАН ОД БИТНИХ ФАКТОРА ЕФИКАСНОСТИ
И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
TRAFFIC REGULATION IN WORK ZONES-THE MAIN FACTOR
OF EFFICIENCY AND SAFETY ON ROADS
Владан Бранковић1, Момир Кочовић2, Гордана Вукановић3, Мирјана Илић4, Јелена Кртенић5
Резиме: Техничко регулисање саобраћаја подразумева скуп мера и акција којима се утврђује режим
саобраћаја у редовним условима одвијања саобраћаја на путевима, као и у условима извођења радова на
путевима. Део пута на коме су настале препреке, односно оштећења, или на коме се изводе радови мора
бити обележен прописаном саобраћајном сигнализацијом. Да би се одобрило постављање привремене
саобраћајне сигнализације неопходно је урадити саобраћајни пројекат. Сагласност на саобраћајни
пројекат даје Министарство саобраћаја, односно надлежни орган локалне самоуправе. Увидом у пројекте
техничког регулисања саобраћаја, који су овом Министарству били достављани на одобрење, уочено је
постојање велике разлике, од пројектанта до пројектанта, у избору начина обележавања радова на путу
иако су сви пројектанти, наравно, при изради пројеката поштовали постојећи Правилник о саобраћајној
сигнализацији. У циљу постизања већег степена ефикасности и повећања нивоа безбедности свих учесника
у саобраћају, требало би дефинисати типска решења (у виду Правилника) за постављање привремене
саобраћајне сигнализације и опреме на путу за време извођења радова за одређене категорије путева и
могуће саобраћајне ситуације. У раду је дат предлог техничког регулисања саобраћаја за поједине врсте
путева (пут са 2 саобраћајне траке, аутопут....) и карактеристичне ситуације као и даље препоруке у смислу
покретања иницијативе за израду новог Правилника за означавање радова на путу.
Кључне речи: саобраћај, радови на путу, безбедност, регулисање
Abstract: Traffic regulation implies a set of measures and actions which determine traffic flow in regular
(normal) conditions on the road, as well as in construction work zones on the roads. The part of the road with some
obstacles, or damage, or where the works are carried must be marked with traffic signing and marking according
to adequate regulations. The project of temporary traffic signing and marking is the first step in approving their
installation on the road. Approval to the project gives the Ministry off traffic, respectively the Local Community.
The projects given to this Ministry for approval revealed that there is a wide differences in designed traffic signing
and marking measures no matter that all designers were followed directions from National signing and marking
regulation. To achieved the better efficiency and to increase the level of traffic safety in construction work zones it
is necessary to define the typical solutions (in the form of Regulation) for the setting traffic signing and marking
in the construction work zones. This should be done according to the road class and for realistic traffic scenaries.
In this text, we are giving the proposal of traffic measures for the some road categories and for the characteristic
situations in the form of recommendation.
Keywords: traffic, construction work zons, safety, regulation
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1. УВОД
Tехничко регулисање саобраћаја, као фактор који директно утиче на безбедност саобраћаја, подразумева
скуп мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима одвијања саобраћаја
на путевима, као и у условима извођења радова на путевима. Kao веома широка област подразумева:
усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока, ограничење
брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, као и
оних којима се забрањује одвијање саобраћаја, или одређене врсте возила, ограничење брзине возила за све,
или поједине категорије возила, одређивање безбедног и ефикасног регулисања саобраћаја на раскрсницама
и слично. Деонице пута на којима се из било којих разлога ремети постојећи режим одвијања саобраћаја
(што је случај приликом извођења радова на путу) представљају посматрано са аспекта безбедности
одвијања саобраћаја (а посебно у ноћним условима) потенцијално опасно место, односно зону која утиче
на безбедност свих учесника у саобраћају. Дакле, означавању и обезбеђивању радова на путу привременом
саобраћајном сигнализацијом би требало посветити посебну пажњу, имајући у виду чињеницу да сваке
године, без обзира на грађевинску сезону, на путевима на територији наше земље постоји велики број
„градилишта“, тј., сметњи за нормално, „редовно“ одвијање саобраћаја. Приликом извођења радова на
путу применом адекватног начина техничког регулисања саобраћаја требало би, значи, да се у складу
за важећим законским и подзаконским прописима, обезбеде услови за безбедно и ефикасно одвијање
саобраћаја за све учеснике у саобраћају. Избор решења техничког регулисања саобраћаја приликом израде
пројекта техничког регулисања саобраћаја зависи од више чинилаца као што су: ранг пута, карактеристике
саобраћајнице, врста радова, дужина градилишта, временски период дужине трајања радова и сл. Јако
је важно да се све предузете мере у вези са постављеном привременом саобраћајном сигнализацијом
на терену стално прате, и проверава адекватност њене примене како би се у случају неких пропуста
(постављена привремена саобраћајна сигнализација недовољно информише, или је збуњујућа и сл.), или
услед измене услова у одвијању саобраћаја, извршила измена и допуна пројекта техничког регулисања
саобраћаја, као и да се по обављеним радовима привремена саобраћајна сигнализација одмах уклони. Без
обзира на значај саобраћајног повезивања, ранг пута и поделу јавних путева на: државне путеве првог реда,
државне путеве другог реда, општинске путеве и улице, с обзиром на то да је значај безбедности саобраћаја
од државног интереса, као и чињеница драгоцености сваког људског живота понаособ, потребно је стално
радити на побољшању израде пројеката техничког регулисања саобраћаја и пратити његову примену на
терену. Такође, иако се ради о саобраћајним знаковима привременог карактера они морају имати прописан
коефицјент ретрорефлексије, а за хоризонталне ознаке на коловозу користити искључиво апликативне
материјале, које је након завршетка радова лако уклонити.
Имајући у виду све ово напред презентирано, сврха овог рада је, дакле, покретање иницијатива за
израду Правилника о начину вршења непосредног регулисања саобраћаја на путевима на делу на коме се
изводе радови, којим би се између осталог дефинисала и типска решења за техничко регулисање саобраћаја
и постављање привремене саобраћајне сигнализације приликом извођења радова на путу, или за време
спровођења неке манифестације и сл., за поједине врсте путева (пут са две и више саобраћајних трака,
аутопут и сл.) и карактеристичне ситуације (радови који обухватају заузеће половине коловоза и сл.), а све
у циљу побољшања општег нивоа безбедности свих учесника у саобраћају.

2. ПОСТОЈЕЋА ПРАКСА
Mинистарство саобраћаја Републике Србије, у складу са важећом законском регулативом, између
осталог, управља пословима техничког регулисања саобраћаја на државним путевима, док је орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима.
Надлежни органи издају одобрење за техничко регулисање саобраћаја у случајевима редовног одвијања
саобраћаја, или за постављање привремене саобраћајне сигнализације док трају одређени радови на путу.
Привремена саобраћајна сигнализација се поставља у случајевима када се: обављају радови због
изградње пута, његовог одржавања (редовног, периодичног, или ургентног), када је реч о изградњи
прикључка пута на јавни пут, одржавању неке од манифестација на путу (спортске, културне и сл.) и због
низа других разлога. Да би се обезбедили услови за безбедно извођење радова на некој деоници државног
пута често је неопходно извршити преусмеравање саобраћаја на алтернативни правац (државни, или
локални пут).У тим случајевима долази до преплитања надлежности овог Министарства, Општина и
Министарства унутрашњих послова што подразумева међусобну добру сарадњу која се односи на послове
управљања безбедношћу саобраћаја.
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Слика 1. Пример бр.1

Слика 2. Пример бр.2

Процедура издавања одобрења за постављање привремене саобраћајне сигнализације подразумева
подношење захтева, пројекта техничког регулисања саобраћаја који је урађен у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник Р. С.“ бр. 26/10), неопходне пратеће документације, којом се
доказује оправданост и динамика извођења радова. Тек по установљавању испуњености свих услова, ово
Министарство издаје одобрење са тачно дефинисаним роком трајања извођења радова. Када се анализирају
пројекти техничког регулисања саобраћаја, којима се дефинише режим саобраћаја у насељима док трају
радови на путу, са аспекта безбедности саобраћаја посебна пажња се обраћа: вођењу транзитног, теретног
бициклистичког и пешачког саобраћаја, начину коришћења саобраћајних трака за возила јавног градског
превоза, ограничењу брзине за све, или поједине категорије учесника у саобраћају, зона школе, раскрсница
улица и сл. Како ово Министарство годишње изда велики број одобрења за техничко регулисање саобраћаја,
сматрали смо да је потребно да овим радом апелујемо и сугеришемо на унапређење квалитета у изради техничке
документације, тј. на избор адекватних решења техничког регулисања саобраћаја, како би се отклонили
уочени постојећи недостаци. Увидом у пројекте техничког регулисања саобраћаја, који су овом Министарству
били достављени на одобрење, уочено је постојање велике разлике, од пројектанта до пројектанта, у избору
начина обележавања радова на путу иако су сви пројектанти, наравно, при изради пројекта поштовали
постојећи Правилник о саобраћајној сигнализацији. Наиме, неки пројектанти су за обезбеђење радова за
најједноставније саобраћајне ситуације предвиђали “преобимну” саобраћајну сигнализацију и опрему, која је
као таква најчешће била збуњујућа, док је у неким сложенијим ситуацијама било обрнуто. Пре свега због тога
што сваки пројектант има свој приступ у виђењу и одређену слободу у решавању проблема.

3. ПРЕПОРУКЕ НА БАЗИ ДОСАДАШЊИХ ИСКУСТАВА
Као нека од могућих типских решења техничког регулисања саобраћаја за поједине врсте путева (пут
са две саобраћајне траке, аутопут…) и неке карактеристичне ситуације (заузеће половине коловоза ...)
приказаћемо неколико примера узетих из документа Техничка препорука за означавање радова на путу коју
је 1992 године издао Савезни завод за стандардизацију. Сматрамо да ће најбоља решења бити дата у оквиру
новог Правилника а у раду је избор учињен само са намером да се скрене пажња да велики број случајева
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када се поставља привремена саобраћајна сигнализација на путу, може бити решен применом типских
решења поготову када се ради о хитним интервенцијама када се мора брзо реаговати због безбедности свих
учесника у саобраћају.

Слика 3. Пример бр. 3

Слика 4. Пример бр.4

Пример 1. (слика 1.) План означавања и обезбеђења градилишта у насељу када није могуће одвијање
двосмерног саобраћаја (наизменично пропуштање саобраћаја помоћу саобраћајних знакова). Ово је
типично решење за случајеве када је дужина радилишта мала тј. до 50 метара. Саобраћај се одвија по једној
саобраћајној траци, како је регулисано саобраћајном сигнализацијом.
Пример бр. 2. (слика 2.) План означавања и обезбеђења градилишта ван насеља, пут са две саобраћајне
траке и дозвољеном брзином 80-100 км/час (наизменично пропуштање саобраћаја помоћу светлосних
саобраћајних знакова). Ово је пример типичног решења за случај када је зона радова већа од 50 метара.
Саобраћај се одвија по једној саобраћајној траци, како је регулисано саобраћајном сигнализацијом.
Примена семафора је добро решење с обзиром на то да се њихов рад прилагођава адекватним условима на
тој деоници пута.
Пример бр. 3. (слика 3.) План означавања и обезбеђења градилишта ван насеља, пут са две саобраћајне
траке и дозвољеном брзином 80-100 км/час (наизменично пропуштање саобраћаја ручно са заставицама).
Ово је пример типичног решења за случај када је зона радова већа од 50 метара. Саобраћај се одвија по једној
саобраћајној траци, радници који регулишу саобраћај у дневним условима, морају бити прописно обележени
ради боље уочљивости на путу ,са радио везом, с обзиром на то да је дужина радилишта већа од 50 метара па
не могу да се “догледају” и усагласе команде које дају возачима подижући заставицу адекватне боје.
Пример бр. 4. (слика 4.) План означавања и обезбеђења градилишта на аутопуту, потпуно затварање
коловозних трака аутопута-двосмеран саобраћај по супротном коловозу (градилиште заузима све три
траке наилазног смера аутопута). Ово је пример типичног решења за случај када је зона радова већа од 50
метара. Саобраћај се одвија двосмерно тако што су учесници обавештени да благовремено смање брзину
кретања на 60 км/ч, да је забрањено претицање, као и да користе саобраћајну траку наилазног смера
аутопута за своје кретање.
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4. ЗАКЉУЧАК
У циљу постизања већег степена ефикасности и повећања нивоа безбедности свих учесника у саобраћају,
Министарство Саобраћаја подржава и препоручује примену типских решења за постављање привремене
саобраћајне сигнализације и опреме на путу, у ситуацијама када је то могуће, што би нашло примену у
великом броју случајева, чиме би се директно утицало на квалитет и једнообразност у изради пројектне
документације за регулисање саобраћаја у зонама радова. У том смислу, ово Министарство предлаже
доношење посебног Правилника о начину вршења непосредног регулисања саобраћаја на путевима на делу
на коме се изводе радови, којим би се између осталог дефинисала типска решења за регулисање саобраћаја
за време извођења радова на путевима за одређене категорије и врсте путева (државни, локални... пут
са две саобраћајне траке, аутопут) и карактеристичне ситуације приликом извођења радова (радови који
обухватају заузеће половине коловоза пута, радови на некој од саобраћајних трака коловоза аутопута и сл.)
какав су одавно донеле друге државе. Доношењем тог Правилника би се извршила и измена Правилника
о саобраћајној сигнализацији у делу који он већ дефинише, а односи се између осталог и на привремену
саобраћајну сигнализацију и опрему која се користи за регулисање саобраћаја у зонама радова и препрека
на путу, чиме би се свакако индиректно повећао степен безбедности учесника у саобраћају.
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ВИШЕСЕКТОРСКИ ПРИСТУП ПОБОЉШАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ - МОДЕЛ И ПРИМЈЕРИ
MULTI-SECTORAL APPROACH TO IMPROVING TRAFFIC SAFETY
AT LOCAL LEVEL - MODEL AND EXAMPLES
Бојан Марић1, Милан Тешић2, Мирослав Ђерић3
Резиме: Проблем безбједности саобраћаја на локалном нивоу је један од кључних фактора на коме
је потребно радити у оквиру спровођења Глобалног палана Декаде акција за безбједност саобраћаја на
путевима (2011-2020). Став Свјетске здравствене организације је да је рјешење проблема безбједности
саобраћаја у вишесекторском приступу. У овом раду представљен је модел стратегије проактивних
партнерстава (ППС), који се може користити за рјешавање проблема безбједности саобраћаја у локалним
заједницама. У раду су приказани и карактеристични примјери добре праксе када је у питању побољшање
безбједности саобраћаја у градовима, локалним заједницама, регијама...
Кључне ријечи: безбједност, локална заједница, партнерство, модел.
Abstract: The problem of traffic safety at the local level is one of the key factors that needs to work within the
framework of the implementation of the Global Decade of Action for Road Safety (2011-2020). Atittude of the
World Health Organization is that the solution to the problem of traffic safety in a multi-sectoral approach. This
paper presents a model of proactive partnership strategy (PPS), which can be used to solve the problem of traffic
safety in local communities. The paper also presents typical examples of good practice when it comes to improving
traffic safety in cities, communities, regions ...
Keywords: safety, local community, partnership, model.

1. УВОД
У периоду (2011-2020) који је од стране Уједињених Нација проглашен Декадом акција за безбједност
саобраћаја позива се на глобално умањење штетних посљедица саобраћаја кроз дјеловање, тј. рјешавање
проблема безбједности саобраћаја на локалном нивоу (Мисли глобално - Дјелуј локално!). Наиме уколико
се подхитно на свим нивоима не предузму одговарајуће мјере за смањење броја настрадалих у саобраћајним
незгодама, укупан број погинулих у свијету до 2020. године повећаће се са тренутних 1.300.000 на чак 1.900.000.
Развијене земље (Шведска, Велика Британија, Канада, Аустралија, Данска,...) одавно су препознале
проблем безбједности саобраћаја и приступиле његовом систематском рјешавању. Стога ове земље за
разлику од осталих (земље у транзицији и неразвијене земље) увелико управљају безбједношћу саобраћаја.
Република Српска је на добром путу, наиме постављене су основе за рјешавање проблема безбједности
саобраћаја. Тако су поред усвојеног Закона о Основама Безбједности Саобраћаја са измјенама и допунама
из 2010. године, формирани су Савјет и Агенција за безбједност саобраћаја и урађени Нацрти Стратегије и
пратећег Акционог плана за безбједност саобраћаја на путевима РС.
Оба документа теже ка мултисекторалним напорима (унутар релевантних приватних и јавних сектора
у РС) у циљу смањења крвопролића на путевима. Данас у свијету постоје различити ефикасни модели за
1 виши асистент, мр МАРИЋ Бојан, дипл.инж.маш., Саобраћајни факултет Добој, Војводе Мишића 52, 74000 Добој, Р.Српска
(БИХ),e-mail: bojomaric@yahoo.com
2 М.Сц. ТЕШИЋ Милан, дипл.инж.саоб., Саобраћајни факултет у Београду, Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија, e-mail: milan.
te.sicm@gmail.com
3 ЂЕРИЋ Мирослав, дипл.инж.саоб., Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, Трг БиХ 3, 71000 Сарајево,БиХ,
e-mail: miroslav.djeric@mkt.gov.ba
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побољшање безбједности саобраћаја на путевима, а нарочито у неразвијеним и сиромашним областима.
У наставку рада биће приказани одабрани модели, који се уз одређене модификације могу примјенити на
било коју локалну заједницу.

2. СТРАТЕГИЈА ПРОАКТИВНИХ ПАРТНЕРСТАВА
Став Свјетске здравствене организације и Свјетске банке је да је за успјешно рјешавање проблема
безбједности саобраћаја на путевима потребан вишесекторски приступ. Поступање према већ провјереним
примјерима добре праксе у свијету, најбољи је начин за почетак смањења посљедица саобраћајних незгода.
Релативно нови начин приступа овом проблему је модел стратегије проактивних партнерстава (ППС),
(Cardita and Di Pietro, 2010).
Овај модел предвиђен је конкретно за локалне заједнице (мјеста, општине, итд.) и базиран је на одрживим
партнерствима власти, пословног сектора и грађанског друштва у неком мјесту. ППС је у потпуности везана
за динамичан и непрекидан процес побољшања, а ефективно се користи у многим бразилским градовима.
ППС стратегија веома успјешно помаже локалним заједницама да остваре ефективан напредак у мјери у
којој је то реално могуће у превенцији повреда.
ППС стратегија за безбједност саобраћаја базирана је на претпоставци да постоји опште слагање између
власти, пословног сектора и грађанског друштва у побољшању квалитета живота становника заједнице и
самог људског живота. Стратегија се састоји из 6 основних корака, од којих сваки појединачно даје важан
допринос који се никако не може и не смије потцјенити (слика 1).
Изградња партнерстава
Проширење, обнављање
Прикупљање података
Преглед
Интегрисане акције

Праћење, евалуација

Слика 1. Структура модела ППС (http:www.cities-for-mobility.org/documents/worldcongress2010/cfm_world_
congress_jose_cardita.pdf, 15.01.2013.)
Шест основних корака су:
-- Изградња партнерстава
У овом кораку најважније је сљедеће:
-- препознавање проблема и тражење рјешења,
-- идентификовање кључних субјеката (stakeholder-а),
-- партнерски споразум и
-- формирање ППС тима.
У складу сa тим овај корак подразумијева окупљање кључних партнера ППС тима (локална власт,
полиција, здравство, образовање, водеће организације и групе у јавном и приватном сектору, грађани...),
који знају да постоји проблем и да утицај повреда смањује квалитет живота грађана у локалној заједници.
Окупљени партнери праве јавни споразум да ће предузимати акције на бази поузданих података (30-дневни
подаци). Кључни циљ ППС је непрекидно кретање ка визији локалне стратегије безбједности саобраћаја,
односно смањење броја погинулих и тешко повријеђених, тако да дође не само до побољшања квалитета
живота у заједници, већ и људског живота.
-- Прикупљање података, управљање и анализа
У овом кораку се прикупљају, анализирају и користе поуздани подаци о саобраћајним незгодама
(30-дневни), у циљу ефикасног и ефективног кретања ка смањењу броја погинулих и тешко повријеђених.
-- Интегрисане акције безбjедности саобраћаја
Када су на располагању поуздани 30-дневни подаци о саобраћајним незгодама (апсолутни и релативни
показатељи, као и индикатори безбједности саобраћаја) и сходно секвенцијалним циљевима, ППС тим
утврђује средње годишње циљеве смањења. Веома је важно прикупити и податке као што су: број дана
које тешко повријеђене жртве проведу у болници, болнички трошкови и друштвено економски трошкови.
У овом кораку доносе се одлуке о томе које су акције потребне на макро нивоу (програми везани за
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локалне кључне факторе ризика и додатне пратеће групе пројеката), микро нивоу и какве акције (на којој
локацији или рад са одређеном циљном групом, попут такси возача и возача аутобуса...). Ради планирања,
реализације и процјене идентификованих програма, пројеката и система утврђује се ко ће водити акције
(чланови саобраћајног, здравственог, образовног или приватног сектора) и формирају се мањи тимови.
-- Праћење, евалуација и препознавање
У претходном кораку сваки акциони тим поставља своје циљеве који морају да доприносе реализацији
годишњих главних циљева дефинисаних од стране ППС тима. Сви тимови дефинишу мјерљиве циљеве и
затим прате свој мјесечни учинак. На крају сваког мјесеца се одржавају прегледни састанци на селективној
секторској бази. Лидери сваког програма (везаног за неки локални кључни фактор ризика), лидери
одговорни за повезане пројекте и системе, лидери сваке групе пројеката и везаних пројеката, лидери сваке
групе система и везаних система пријављују активности и напредак. Редовно се, обично квартално, лидери
свих програма, пројеката и система окупљају како би разматрали учинак на постизању постављених
циљева и свој допринос у постизању главних циљева које је дефинисао ППС тим. На годишњем нивоу
се препознају неке групе из заједнице или појединци, који се награђују општинским признањима за
сопствено побољшање културе безбједности саобраћаја, као и за допринос у унапређивању опште културе
безбједности саобраћаја.
-- Преглед
Годишње се одржава завршни састанак у присуству градоначелника, кључних руководилаца, генералног
координатора ППС, координатора и лидера свих програма, пројеката и система гдје се представљају
резултати рада. На годишњем скупу сви износе своје резултате рада и свој допринос постизању главних
циљева које је поставио ППС тим. На овом састанку је веома важно обезбиједити присуство кључних
учесника/партнера/донатора и потенцијалних учесника/партнера/донатора с обзиром да је CSR4
(корпоративна друштвена одговорност) важан елемент плана.
-- Проширење и обнављање
Стратегија ППС, као динамичан процес непрекидног побољшања, захтjева сваке године обнављање и
проширење. Сваки програм, пројекат и систем ће бити проширени партнерима (ранији партнери плус
дефинисани будући партнери).
Из претходно изложеног јасно је да је модел ППС веома динамична стратегија коју заједнице користе
зависно од свог политичког и друштвеног контекста и капацитета да реализују програме, пројекте и
системе. Свака заједница која усвоји ППС мора да прође овдjе наведених шест корака, с тим да је основни
корак чија се важност не смије потцјенити - прикупљање поузданих података. Сви други кораци директно
зависе од релевантности прикупљених података.

3. ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
3.1. Бразил
Модел стратегије проактивних партнерстава (ППС) за рјешавање проблема безбједности саобраћаја
осмислио је и реализовао у Бразилу Хосе Кардита. ППС за безбједност саобраћаја базирана је на
претпоставци да постоји опште слагање између локалне власти, пословног сектора и грађанског друштва у
побољшању квалитета живота становника заједнице и самог људског живота. У многим градовима Бразила
модел ППС примјењује се од 2006. године. Као што је речено, модел ППС састоји се од шест основних
корака међу којима је и формирање типичног ППС тима (слика 2).
Градоначелник
База података
Полиција /
Здравство / Хитна
помоћ / Болнице /
Осигуравајуће куће
Тим стручњака
(здравство)

PPS Генерални
координатор

Tим стручњака
(саобраћај и
транспорт)

Тим стручњака
(образовање)

.

Oстали партнери:
Јавни сектор & Приватни сектор & Удружења грађана

Слика 2. Стандардни ППС тим у Бразилу
4 CSR - Corporate Social Responsibility
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Најбољи примјер ефикасности примјењеног модела ППС у Бразилу је град Сао Хозе Дос Кампос (Sаo
Jose dos Cаmpos). То је град са 616.000 становника у коме је 2006. године успостављен модел ППС, а добијени
резултати су више него оправдали успостављање ППС модела (слика 3).
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Слика 3. Упоредни подаци 2007/2010. година
Добијени резултати након три године од примјене модела ППС, донијели су овом граду и реализаторима
програма интернационалну награду Принц Мајкл из области безбједност саобраћаја (Prince Michаel
Internаtionаl Roаd Sаfety Awаrd). Градоначелник града је тада изјавио „Наш град је сада љепше мјесто
за живот када не морамо купити погинуле и повријеђене са наших путева“. Стратегија ППС данас се
примјењује у многим градовима у Бразилу, а као пилот пројекат и у другим земљама (Кина, Нигерија,
Замбија, Камбоџа, Словенија). Наиме, модел ППС примјенљив је на било коју локалну заједницу/регију, с
тим да је модел потребно прилагодити условима и зхтјевима одређене заједнице, (http://www.grsproadsafety.
org/what-we-do/proactive-partnership-strategy, 10.01.2013.).
3.2. Хрватска
Пионир у управљању безбједношћу саобраћаја у Хрватској је Истарска Жупанија. Систем управљања
заснован је на три основна принципа:
-- територијални (подјела активности на сљедеће нивое: државни, регионални/жупанијски и локална
заједница),
-- организациони (програм треба да укључи законодавне, административне и оперативне органе на
сва три територијална нивоа) и
-- професионални (програм се мора заснивати на стручном знању и најбољој свјетској пракси са
активним учешћем професионалаца, институција, организација, јавног и приватног сектора везаног
за саобраћај).
Систем управљања заснива се на децентрализацији надлежности, права, обавеза и одговорности што
води ка одговарајућој организационој структури са јасно дефинисаном визијом са реалним циљевима.
Успостављени модел организационе структуре је сљедећи:
-- на жупанијском законодавном нивоу: законодавно тијело (скупштина жупаније)
-- на жупанијском административном нивоу: жупанијска административна одјељења
-- на жупанијском оперативном нивоу: жупанијска управа полиције, жупанијска управа за цесте
(ЖУЦ), хрватски ауто-клуб (ХАК), образовне институције, ауто школе, здравствене установе,
удружења грађана, невладине организације...
Да би овакав систем управљања успјешно функционисао на нивоу локалне заједнице Скупштина
Жупаније основала је Савјет за безбједност саобраћаја на чијем челу је предсједник општине или неко други
из врха локалне власти. Савјет чине професионалци из саобраћаја, представници полиције, здравства,
образовања...
Формирањем овакве организационе структуре на нивоу Истарске Жупаније створени су услови за
ефикасан рад на нивоу локалних заједница. Усвојен је програм под називом „Смањење броја погинулих
и повријеђених у друмском саобраћају, смањење високих трошкова саобраћајних незгода, побољшање
квалитета живота и безбједно кретање у Истарској Жупанији“ којим су дефинисани квалитативни и
квантитативни циљеви који треба да у периoду од 2012. до 2015. године смање број настрадалих лица у
саобраћају на подручју Истре за 25%,(Bazijanac et al, 2012).
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4. ПРИЈЕДЛОГ МОДЕЛА ВИШЕСЕКТОРСКОГ ПРИСТУПА ПРОБЛЕМУ
Ако се узме у обзир да постоји веома велики број локација (локалних заједница) сличних по својим
карактеристикама, позиционирање локалне заједнице према њеној атрактивности данас је веома значајно
са аспекта инвестирања у исту. Један од основних фактора који директно утичу на инвестициону
атрактивност локалне заједнице је ефикасан систем саобраћаја, а самим тим и висок ниво безбједности
саобраћаја. Саобраћајна инфраструктура сама по себи није довољан услов за напредак и развој општине.
Лоша, небезбједна саобраћајна инфраструктура производи негативне посљедице (трошкови саобраћајних
незгода, умањен квалитет живота) и на тај начин умањује конкурентност локалне заједнице у поређењу са
другим заједницама.
С обзиром на претходно речено, наведени приступ проблему безбједности саобраћаја на локалном
нивоу могао би дати задовољавајуће резултате. Начин за добијање пуне подршке од стране локалне власти
за рјешавање проблема безбједности саобраћаја је да их убиједимо да је УЛАГАЊЕ У БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ИНВЕСТИЦИЈА, А НЕ ТРОШАК.
У смислу тога могуће је дати приједлог основног (потребно га је прилагођавати условима у одређеној
локалној заједници) модела за управљање безбједношћу саобраћаја на локалном нивоу, с тим да је он
примјенљив и на вишим нивоима (регионални, републички), (слика 4).
Савјет

Проблем/Рјешење
Резултат
Финансирање

Оперативни тим

База података

Stakeholder-i

Спровођење
активности

Слика 4. Основни модел вишесекторског приступа
Формирање Савјета за безбједност саобраћаја на локалном нивоу је дефинисано законом. У многим
градовима Републике Српске Савјети су основани, међутим они постоје само на папиру, јер не врше своју
функцију. Савјет треба да чине најодговорнији појединци из редова локалне управе, полиције, здравства,
просвјете, осигурања на чијем челу треба да се налази градоначелник или његов најближи сарадник.
Када оперативни тим (професионалци саобраћајне струке) на основу поуздане базе података о
саобраћајним незгодама и информација добијених на састанцима са свим stakeholder-има у локалној
заједници уочи проблем, након тога даје конкретан предлог мјера (планови, пројекти...).
Овако дефинисане пројекте у оквиру усвојене Стратегије безбједности саобраћаја на локалном нивоу
разматра Савјет и усваја или одбацује. Финансирање предложених пројеката обезбјеђује Савјет на следеће
начине: локална власт (буџет општине), републички буџет, IPA (Instrument for Pre-Accession assistance)
фондови...
Након тога оперативни тим спроводи приједлог мјера на побољшању безбједности саобраћаја, врши
евалуацију рада и о резултатима спроведених активности периодично извјештава Савјет.

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Јасно је да не постоји јединствен модел за рјешење проблема безбједности саобраћаја. Проблем
безбједности саобраћаја је веома комплексан и потребно га је систематски рјешавати. Успостављање и
јачање институционалних капацитета први је и најважнији корак за унапређење безбједности саобраћаја, а
у раду је описано како би то могло бити организовано на локалном нивоу, односно нивоу локалне заједнице.
Један од најефикаснијих начина је удруживање на локалном нивоу и укључивање у рад на побољшању
безбједности саобраћаја свих субјеката који су директно или индиректно повезани са саобраћајем. Према
томе, у оквиру Декаде акција за безбједност саобраћаја, потребно је на основу искустава земаља које одавно
управљају безбједношћу саобраћаја усвојити одговарајући модел за вишесекторски приступ проблему
(партнерство), прилагодити га условима и захтјевима у локалној заједници и спровести у дјело.
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СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА КОД
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У ТУНЕЛИМА-МЕЂУНАРОДНА РЕГУЛАТИВА,
ПРОЈЕКТИ И ПРЕПОРУКЕ1
PREVENTION AND MANAGENEMT OF TRAFFIC ACCIDENT IN TUNNELS –
INTERNATIONAL REGULATIONS, ПРОЈЕCTS AND RECCOMENDATIONS
Драган Млађан2, Ђорђе Врањеш3
Резиме: У овом раду смо систематизовали искуства других држава у погледу напора који имају за циљ
спречавање и субијање ванредних ситуација код саобраћајних незгода у тунелима. Фокусирајући се на
садржаје најзначајнијих пројеката у овој области и регулативу, издвојили смо кључне препоруке и смернице
за будићи рад на унапређењу безбедности у тунелима на подручју Републике Србије.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, тунели, пожари, регулатива, препоруке.
Abstract: In this paper we show the experiences of international activities in subject of prevention and reduction
emergencies in traffic accidents in tunnels. Focusing on most important projects and regulations, in this work we
have selected key recommendations and guidelines for future activities in promotion this subject in the Republic
of Serbia.
Key words: Traffic safety, tunnels, fires, regulations, reccomendations.

1. УВОД
У претходној декади догодио се велики број саобраћајних незгода у тунелима. У наведеним незгодама
забележен је велики број погинулих и повређених лица. Као катастрофални догађаји, у којима су пожари
настали услед саобраћајних незгода у тунелима, посебно се истичу: пожар у тунелу Mont Blanc у току 1999.
године где је погинуло 39 лица; пожар у тунелу Tauern у Аустрији где је у току 1999. године погинуло 12 и
повређено 60 лица; пожар у тунелу Saint Gothard између Швајцарске и Италије у току 2001. године где је
погинуло 11 лица и др.
Ови и слични догађаји изазвали су велику пометњу код великог броја институција на међународном
нивоу. Први значај корак који је имао за циљ да спречи настанак оваквих догађаја предузет је од стране
Уједињених Нација. На првом месту формирана је група експерата која је имала за циљ да изради смернице
и утврди минималне услове за унапређење безбедности саобраћаја у тунелима за све државе чланице.
Резултат рада ове групе био је посебан извештај у коме су детаљно биле приказане безбедносне мере за
тунеле у зависности од њиховог облика и дужине.
Саобраћајне незгоде се знатно мање догађају у тунелима у односу на остале делове путне мреже.
Предузимање мера заштите и спасавања у тунелима је генерално отежавајућа за спасилачке екипе (Gandit et
al., 2009). У време великих застоја у саобраћају, посебно је отежавајуће приступити до тунела и спроводити
интервенције на возилима у тунелу. Често због саме структуре тунела долази до наглог повећања
температуре услед дејства пожара и тада посебно настају проблеми са вентилационим системима у тунелу.
1 Овај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом „Национална безбедност Републике Србије и
безбедносне интеграције“- интерни истраживачки пројекат, (КПА) за период 2011-2015.
2 проф. др Драган Млађан, дипл.инж., ванредни професор, Криминалистичко-полицијска академија, Земун, Цара Душана 196.,
email:dragan.mladjan@kpa.edu.rs
3 инжењер за стандард и квалитет, Ђорђе Врањеш, дипл.инж.саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, email:djordje.vranjes@abs.gov.rs
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У ситуацијама када се пожари у тунелима догоде, лица која су у том моменту заступљена у тунелу не
поступају увек у складу са инструкцијама за евакуацију које им се дају. Уколико се нпр. узме пожар који је
настао у тунелу Mont Blanc добија се податак да 27 од 39 погинулих лица у моменту настанка пожара није
напустило своје возило, док се за два лица зна да су првобитно изашла из својих возила, па су пронађена у
другим возилима где су покушали да се сакрију од дејства пожара (Brocquet, 2002).
Веома велики напредак у спречавању настанка ванредних ситуација и сузбијању њихових последица
остварен је спровођењем великог броја истраживачких пројеката и студија. Сваки од њих значајно је
допринео трасферу знања и усаглашавању најбоље праксе у овој области (TRB, 2011). Основни садржај
најзначајнијих пројеката у овој области приказан је у наставку рада.

2. ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА ПОСВЕЋЕНИХ УНАПРЕЂЕЊУ
БЕЗБЕДНОСТИ ТУНЕЛА
Данас се све већи и већи број студија фокусира на унапређење система за одвођење дима у случају
пожара у тунелима и понашања лица у случају ванредних ситуација које се могу догодити у самим тунелима.
Поред тога, значајна пажња се посвећује и перцепцији ризика (Kouabenan et al, 2001).
У периоду од 2001. до 2006. године започет је и комплетиран велики број значајних пројеката посвећених
безбедности саобраћаја у тунелима и значају дизајна тунела са аспекта заштите од пожара на подручју
Сједињених Америчких Држава и Европе (слика 1). Сваки пројекат био је фокусиран на различите
компоненте система заштите од пожара и безбедности саобраћаја у тунелима. У настанку рада биће дак
кратак садржај кључних пројеката.

Слика 1. Седам кључних пројеката посвећених безбедности тунела на подручју Европе
(извор: Transportation Research Board, 2011).
2.1. Пројекат FIT
FIT (European Thematic Network on fire in tunnels) пројекат представља платформу за ширење и
информисање о подацима и истраживањима која се односе на достигнућа у области заштите од пожара
у тунелима. Овај пројекат подржава 12 Европских држава са укупно 33 члана. Као кључни циљеви овог
пројекта истичу се:
1) Ширење знања и информација које се везују за дизајн тунела и праћење резултата који су добијени
из већих Европских и националних пројеката. Циљ је да се на једном месту оптимизују резултати
истраживања, ставови највећих стручњака и препознају најбоља пракса и искуства који су добијени
из пројеката на нивоу Европе.
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2) Успостављање базе података која ће садржати кључна знања у заштите тунела од пожара и сл.
3) Креирање препорука у вези заштите тунела од пожара за државе чланице.
4) Развијање концензуса на нивоу Европе по питању дизајна тунела на основу националних прописа,
водича, добре праксе и препорука.
5) Успостављање најбоље праксе за управљача пута и службу за заштиту и спашавање у циљу превенције
и обуке, управљања инцидентним ситуацијама и унапређењу система заштите од пожара.
2.2. Пројекат DARTS
DARTS (Durable and Riable Tunnel Structures) пројекат везује се за издржљивост и трајност структуре
тунела. Предмет овог пројекта везује се за успостављање оперативних метода и практичних алата који су
значајни за процесе рада управљача пута. Основни фокус овог пројекта везује се за састављање оптималног
дизајна тунела и процедура његовог конструисања у складу са окружењем, техничким квалитетима, мерама
предострожности и условима за дуготрајност (постојаност).
Приступ код овог пројекта се заснива на минималним трошковима изградње, укључујући изградњу и
одржавање, креирањем најбољег изгледа и омогућавање безбедности за све кориснике пута. Овај пројекат
користи се код скоро свих врста тунела. У пројекту је учествовало 8 Европских компанија и спроведен
је у периоду од 2001. до 2004. године уз финансијску подршку Европских заједница у оквиру програма за
одрживи развој.
2.3. Пројекат SAFE TUNNEL
Основни задатак овог пројекта везује се за смањење броја саобраћајних незгода у тунелима путем
примене превентивних безбедносних мера. Примарни фокус овог пројекта односи се на смањење броја
незгода са настанком пожара јер управо оне садрже највећи ризик страдања. Примарни циљ пројекта је
тај да се увођењем превентивних мера број незгода са учешћем тешких теретних возила смањи за 40% у
периоду од 10 година. Поред тога, циљ пројекта је био смањење броја пожара у тунелима за 50% у периоду
од 6 година.
Основни циљеви на којима се заснивао пројекат су повећање уочљивости возила која пролазе кроз
тунеле и успостављање контроле брзине возила унутар тунела. Специфични циљеви у овом пројекту
заснивају се на успостављању посебног контролног центра путем кога ће се управљати свим апликацијама,
анализирању потреба за управљање појединим ситуацијама у тунелу, вршити пренос података путем
интернета, вредновати ефективности за успостављене апликације и доносити препоруке за успостављање
стандарда у овој области.
Посебно интересантан детаљ код овог пројекта односи се на контролу приступа свим теретним возилима
путем постављања сигурносне рампе на самом улазу у тунел. Наиме, помоћу одговарајућих сензора
проверавају се целокупни детаљи у вези самог теретног возила и уколико се уоче одређени недостаци, том
возилу ће бити ограничен улаз у тунел. Све радње из наведеног управљачког центра су аутоматизоване.
2.4. Пројекат SIRTAKI
Овај пројекат фокусира се на унапређење безбедности у друмским и железничким тунелима путем
коришћења система за подршку у процесу доношења одлука. Стратешки циљ овог пројекта везивао се
за развој и успостављање наведеног система подршке који ће посебно допринети целокупном процесу
управљања догађајима који се везују за сам тунел, са посебним освртом на суочавање са ванредним
ситуацијама и интеграцију са целокупном управљачком мрежом.
Помоћу овог пројекта тежња је била усмерена на унапређење мобилности путем развоја посебног
система који се фокусира на безбедност учесника који пролазе кроз тунел. Овај систем има посебан
задатак да комуницира са системима у урбаним и руралним местима. Увођењем овог система у великој
мери може се смањити ризик и последице ванредних ситуација, на основу чега се саобраћајни систем чини
безбеднијим и ефикаснијим за путнике и друге учеснике у саобраћају.
Четири кључне иновације су представљене у овом пројекту су:
1) превенција конфликата и ванредних ситуација.
2) давање подршке управљачима пута.
3) интегрисани систем управљања са целокупном саобраћајном мрежом.
4) унапређење рада путем инсталирања сензора и пратеће опреме.
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2.5. Пројекат VIRTUAL FIRES
Пројекат је инициран новембра 2001. године и познат је под називом Виртуелни Временски симулатор
ванредних ситуација или ‘’Виртуелни пожари’’. Укупно је трајао 3 године и у његовом спровођењу
учествовало је 8 партнера из пет Европских држава. Координацију рада на пројекту вршио је Институт
за структурне анализе из Аустрије. Основни циљ код овог пројекта је развој симулатора који ће помагати
у процесу обуке радника за ванредне ситуације у процесу сузбијања пожара у тунелима, коришћењем
виртуелног окружења помоћу посебног компјутерског софтвера. У поређењу са обуком у стварним
условима, овај ниско-трошковни алат има низ предности. Симулатором се такође могу тестирати тунели
по питању безбедности у случају пожара и испитивати утицај појединих елемената тунела (система
вентилације, система за суспензију пожара и сл.) на унапређење нивоа безбедности.
2.6. Пројекат UPTUN
Овај пројекат био је садржан у оквиру петог програма Европске Уније и у његовом спровођењу је
учествовао 41 партнер из 19 земаља. Пројекат је био спроведен у периоду 2002-2006. године.
Основни циљеви овог пројекта везивали су се за успостављање иновативних технологија и развој,
приказивање и промовисање процеса праћења нивоа безбедности у тунелима, укључујући и системе за
подршку приликом доношења одлука и трасфера знања. Поред тога, пројекат је специфично био усмерен
на унапређење безбедности у тунелима широм Европе са аспекта рада управљача пута.
Рад на пројекту био је фокусиран у 7 кључних области:
1) Превенција, детекција и мониторинг.
2) Успостављање мера за сузбијање пожара.
3) Одговор корисника тунела.
4) Ефекти пожара и перформансе тунела.
5) Процењивање нивоа безбедности и успостављање излаза за хитне случајеве.
6) Одговор система за повећање безбедности.
7) Промоција, развој, едукација и обука и социо-економски утицај.
Прве четири области дизајниране су за повећање безбедности унутар тунела и за развијање мера које
ће спречити могућност настанка пожара и последица. Пета и шеста област везивале су се за успостављање
иновативних приступа у поступку унапређења безбедности у тунелима. Последња област је посебно била
интересантна и заснивала се на едукативном и промотивном карактеру који је резултат најбоље светске
праксе у овој области.
2.6. Пројекат SAFET
Овај тематски пројекат спроведен је у периоду 2003-2006 године. Основни циљ овог пројекта био је
креирање смерница за управљаче пута и доносиоце одлука у Европи. За области истраживања, процењивања
и промовисања најбоље праксе у области безбедности тунела, овај пројекат је посебно био фокусиран на
спречавање свих ванредних ситуација и било којих последица на лица и ствари.
Код овог пројекта коришћен је велики број метода за процењивање стања безбедности саобраћаја.
Успостављено је неколико значајних метода који су се кретали од простијег ка сложенијим. Једноставнији
методи су се углавном заснивали на попуњавању одређених чеклиста, док се код сложенијих метода ниво
детаљности веома проширио.

3. ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ТУНЕЛИМА
Да би се најбоља светска искуства и праксе у области унапређења безбедности у тунелима сумирала на
једном месту, радна група експерата је припремила посебан извештај (UNECE, 2001). Извештај садржи
кључне принципе, мере за унапређење безбедности у тунелима, кључне смернице за деловање у ванредним
ситуацијама, као и препоруке за означавање тунела одговарајућом сигнализацијом.
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Слика 2. Фактори који утичу на безбедност у тунелима
(извор: UNECE, 2001)

Учесници у саобраћају су фактор који највише доприноси унапређењу безбедности у тунелима.
Њихово понашање за време проласка кроз тунел, застоја у тунелу, настанка незгоде, настанка пожара на
возилу истиче се као кључно за спречавање и сузбијање ванредних ситуација. (Nilsson et al., 2009) на основу
својих истраживања истичу да је посебно значајно да у ванредним ситуацијама сва лица користе посебно
направљене и означене излазе из тунела како би заштитили себе и друге од негативних утицаја пожара и
сл. Због тога је потребно да наведени излази буду посебно означени и лако уочљиви, док се данас за ову
намену примењује велики број различитих система. Кључна препорука свим возачима и путницима који се
нађу у тунелу јесте да одмах напусте своје возило и да потраже излазе за хитне случајеве (Shields, J., 2005).
Као кључне мере за унапређење понашања учесника за време кретања у тунелима, експертска група
истиче спровођење кампања које ће имати задатак да подижу свест код учесника у саобраћају, тестирање
професионалних возача и посебно возача који врше транспорт опасних материја, едукација свих возача
и стављање у тестове за полагање возачког испита питања која се односе на безбедност у тунелима,
спровођење инспекција од стране управљача путева и др.
У оквиру одељка који се везује за поступке, стручњаци препоручују да све државе чланице треба да
одреде надлежно тело које ће бити задужено за безбедност у тунелима. Веома значајно је да свака држава
поседује официра који ће вршити контролу и надзор стања безбедности саобраћаја у тунелима са различитих
аспеката. Стручне екипе које врше спасавање у ванредним ситуацијама имају задатак да се едукују и да
спроводе вежбе којима ће симулирати поступак управљања ванредним ситуацијама у тунелима. Пожељно
је да тунели у којима је посебно изражен велики ризик садрже камере које ће константно снимати одвијање
саобраћаја у тунелу и сл.
Директивом Европског Парламента 2004/54/EC у вези минималних услова које са аспекта безбедности
морају да испуњавају тунели на путним мрежама дати су основни примери ознака које тунели треба да
садрже у функцији унапређења безбедности саобраћаја у случају настанка ванредних ситуација.

Слика 3. Примери саобраћајних знакова који се постављају у тунелима
(извор:Directive 2004/54/EC)

Везујући се за инфраструктуру као фактор, највећи значај се посвећује уградњи квалитетног система
вентилације који има задатак да штетне гасове у што већем обиму одстрани из тунела. Данас постоји
неколико врста вентилационих система који се примењују у великом броју држава. Поред тога, стручњаци
препоручују да се у тунеле поставе и одговарајући аутоматски системи за дојаву и ашење пожара, да се
посебно изграде и означе путеви евакуације за хитне случајеве, да се постави одговарајућа саобраћајна
сигнализација и др.
Примена саобраћајне сигнализације са измењивим садржајем порука на самом прилазу тунелу се
показала као веома значајна због правовременог упозоравања осталих учесника у саобраћају у случају
настанка ванредних ситуација у тунелима.
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Слика 4. Примери ознака који се постављају у тунелима за усмеравање кретања учесника
у саобраћају (извор:Directive 2004/54/EC)

4. ЗАКЉУЧАК
У циљи испуњења захтева који су дефинисани у Директиви 2004/54/EC, у складу са Законом о
безбедности саобраћаја на путевима, министар саобраћаја је донео Правилник о основним условима
које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности саобраћаја и подобности пута за
одвијање саобраћаја. Наведеним правиликом прописани су основни услови за тунеле чија дужина прелази
500 метара. На путевима у Републици Србији има укупно изграђено 78 тунела од којих је најдужи тунел
Шарган чија дужина износи 775 метара. Највећа концентрација тунела је у Ђердапској магистрали, где
укупно има 32 дунела.
Да би се спречио настанак ванредних ситуација у тунелима на подручју Републике Србије потребно
је да субјекти који су директно задужени за безбедност саобраћаја у тунелима константно унапређују
свој рад у овој области. Посебно је значајно да Сектор за ванредне ситуације МУП-а РС, буде укључен
и да своју сагласност у изградњи (пројектовање и извођење) и експлоатацију тунела, а да ватрогасноспасилачке јединице, буду опремљене и обучене за рад са специјалним возилима за рад у тунелима (возило
може аутономно радити у диму до 20 минута). За управљача пута, у складу да добром праксом других
земаља, неопходно је вршити периодичне провере безбедности саобраћаја у тунелима и додатну пажњу
посветити квалитету саобраћајне сигнализације на уласку и у самом тунелу. Едукација свих учесника
у саобраћају је саставни део добре праксе и искустава које је потребно применити и код нас. Примена
савремених технологија која је приказана у спроведеним пројектима такође додатно може унапредити
стање безбедности тунела код нас и смањити ризик од настанка ванредних ситуације које могу довести до
великих последица за све учеснике у саобраћају.
Основна ограничења за примену најбоље светске праксе код нас везују се за недостатак материјалнофинансијских средстава која до сада нису значајно била издвојена за имплементацију најзначајнијих
стандарда у области безбедности саобраћаја у тунелима. Због тога је неопходно у будућем периоду значајну
пажњу посветити реализацији наведених пројеката и код нас.

5. ЛИТЕРАТУРА
[1]. Brocquet, G., 2002. Comportement des usagers dans les tunnels routiers. Engineering degree dissertation,
advisor M. Perard, Lyon: Ecole centrale de Lyon, 28 June 2002.

[2]. Gandit, M., Kouabenan, D., Caroly, S., (2009). Road-tunnel fires: Risk perception and management strategies
among users. Safety Science. 47, 105-114.

[3]. Design fires in road tunnels. A synthesis of highway practice. Transportation Research Board. 2011. Washington,
D.C.

[4]. Directive 2004/54/EC of the European parliament and of the council of 29 april 2004 On minimum safety

requirements for tunnels in the trans-european road network.
[5]. Kouabenan, D.R., 2001. Management de la se´curite´: roˆ le des croyances et des perceptions. In: Le´vyLe´boyer, C., Huteau, M., Louche, C., Rolland, J.P. (Eds.), RH: Les apports de la psychologie du travail. Les
Editions d’Organisation, Paris, pp. 453–474.
[6]. Nilsson, D., Johansson, M., Frantzich, H. (2009). Evacuation experiment in a road tunnel: A study of human
behavior and tehnical installations. Fire Safety Journal. 44, 458-468.

[7]. Правилник о основним условима које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности саобраћаја
и подобности пута за одвијање саобраћаја (Службени гласник РС, бр.121/2012).

[8]. Shields, J. (2005). Human behavior in tunnel fires, in: Beard, A., Carvel, R (Eds.) Handbook of tunnel fire
safety, Thomas Telford Ltd, London, 323-342.

[9]. UN ECE (2001). Recommendations of the group experts on safety in road tunnels. Final report.
[10]. Hauer, E. (1986). On the estimation of the expected number of accidents, Accident Analysis & Prevention, 18
(1). 1-12.

280

VIII међународна конференција
Безбедност саобраћаја у локалној заједници
Ваљево, Хотел Дивчибаре,
18 – 20. април 2013

VIII International Conference
RAOD SAFTY IN LOCAL COMMUNITY
Valjevo, Divcibare Hotel,
April 18- 20, 2013.

351.81
343.346.1/.5

ФЕНОМЕНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА
И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
PHENOMENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACCIDENTS AND
PREVENTIVE ACTION COMMUNITY POLICING
Борис Мургоски1, Оливер Андонов2
Сажетак: Саобраћајна деликвенција претставља посебни вид криминалног понашања, а која је
специфична у криминолошким (етиолошко-феноменолошки), кривично правним и пенолошким
погледима. Она претставља масовна и индивидуална друштвено негативна појава и тенденција, која се
манифестује кроз различне, противправне и неетичка понашања учесника у саобраћају. Последице су
веома велике, изражене у великом броју људских жртава, тежих и лакших телесних повреда и огромне
материјалне штете. Посебан изазов за безбедност саобраћаја јесте рад полиција у локалној заједници и
посебне мере које сви чиниоци друштва подуѕимају ѕа повећање беѕбедности саобраћаја на локалном
нивоу.У овом раду, автори на почетку указују на специфичне карактеристике саобраћајне деликвенције,
а затим кроз анализу неких феноменолошких и етиолошких карактеристика саобраћајних несрећа у
путном саобраћају у Републици Македонији, настоје да детектују актуелно стање и проблеме са циљем
дати предлоге за примену ефикасних мера у функцији превенције полиције и унапређења безбедности
путног саобраћаја.
Кључне речи: локална заједница, сообраћај, феноменолошке карактеристике, превенција.

1. ВОВЕД
Сообраќајот, посебно патниот сообраќај како начин и стил на социјално и индивидуално живеење е
еден од современите предизвици на нашето време. Феноменот на сообраќајот далеку ги надминува рамките
на стопанска гранка, претставува своевиден полигон на технички изуми на средства за задоволување на
некои егзистенцијални и пошироки социјални, политички, економски и културни потреби на човекот, се
манифестира како широка дифузија на технички средства, енергија и партиципација на огромен број од
хетерогени учесници во него. Меѓутоа, од друга страна, сообраќајот истовремено e многу сериозен извор
на разновидни загрозувања, опасности и сообраќајни несреќи чии последици се: човечките животи,
потешки и полесни повреди и големи материјални штети. Така,според податоците од Глобалниот план
(Деценија на акциите за безбедност на патиштaта 2011-2020) и Светската здраствена организација (http://
www.who.int/roadsafety/decade of action/plan/en/indeh.html, 11.01.2013), годишно во светот, од сообраќајни
несреќи животот го губат околу 1,3 милиони луѓе, а повеќе од половината не се патници во возилата
(што представува 2,2% од глобалната смртност). Околу 20-50 милиони лица се повредени и остануваат
со доживотни инвалидски последици. Тоа би значело дека секојднево околу 140.000 лица се повредени на
патиштата ширум светот, над 3.000 умираат и околу 15.000 се онеспособени до крајот на животот. При
тоа околу 90% од фаталните сообраќајни повреди се во земјите со низок и среден доход. Проценките на
материјалните штети од сообраќајните несреќи изнесуваат над 500 милијарди долари годишно, односно
околу 1-3% од бруто националниот доход. Според СЗО - сообраќајните несреќи се трета водечка причина
за смртност кај лица на возраст меѓу 5-44 години. Доколку во блиската иднина не се преземат некои
поефикасни мерки, сообраќајниот трауматизам ќе постане петта водечка причина за смрт во светот,
и ќе резултира со проценети 2,4 милиони смртни случаи годишно. Ова во одреден дел, е резултат на
1 Проф. д-р Борис Мургоски, доктор безбедносних наука, Факултет безбедности-Скопје, Универзитет Св. Климент ОхридскиБитола, Идризов бб, 1000 Скопје, bmurgoski@yahoo.com
2 Доцент д-р Оливер Андонов, доктор мира и развоја, Факултет безбедности и финансиске контроле, МИТ универзитет-Скопје,
Трета Македонска бригада бб, 1000 Скопје, andonov.oliver@yahoo.com
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зголемување на бројот на моторните возила без подобрување на стратегиите за безбедност на патиштата
како и неадекватно и планско искористување на земјиштето. Со намалувањето на бројот на повредите и
смртните случаи во патниот сообраќај ќе се намалат негативните последици, ќе се овозможи развојот и
попродуктивно користење на постоечките ресурси.
Значајно е да напоменеме, дека во справувањето со високиот број на жртви во сообраќајните несреќи
големо влијание има превентивното делување на полицијата, особено во локалната заедница. Оваа
делување може многу позитивно да влијае врз феноменолошките карактеристики на можните сообраќајни
несреќи намалувајќи ги истите во определени карактеристични реони, односно повеќе од репресијата да
придонесе кон намалување на сообраќајната деликвенција.

2. СООБРАЌАЈНА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И НЕКОИ ФЕНОМЕНОЛОШКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА СООБРАЌАЈНИТЕ НЕЗГОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Поимoт собраќајна делинквенција во литературата се толкува различно (Милутиновиќ, 1969:184;
Lipovac, 2008:167; Inic, 1987:43; Šeparović, 1987:283; Арнаудовски 1998:8). Во суштина, сообраќајната
деликвенција ги опфаќа сите видови повреди на правилата на однесување во сообраќајот: кривичните
дела, како општествено опасни поведенија со кои по правило се предизвикуваат и конкретни последици
(сообраќајни незгоди и несреќи); сообраќајни прекршоци, како облик на недисциплинирано однесување
што предизвикуваат апстрактна опасност; престапите, како облик на неодговорен, недисциплиниран и
неправилен однос во сообраќајот на правни и одговорни лица во нив; како и другите облици на социјално
однесување на учесниците во сообраќајот со кои се повредуваат изградените морални норми на однесување.
Криминолошките анализи настојуваат да ја прикажат појавата во нејзините манифестни облици
(феноменолошки аспекти - обем, динамика, структура,распространетост,време,место итн.), да ги спознаваат
нејзините причини (фактори кои ја детерминираат - етиолошки аспекти) и однесување на лицата кои ја
предизвикале сообраќајната незгода (жртвите – виктимолошки аспекти), заради превентивно делување
во сузбивањето и спречувањето на сообраќајуните незгоди. Спред легислатива во Република Македонија,
Сообраќајна незгода е: незгода на пат во која учествувало едно возило во движење и во која едно или повеќе
лица се загинати, или се повредени или е предизвикана материјална штета” , регулирано во член 10 точка
40 од ЗБСП (Службен весник на Република Македонија бр.54/2007).
Свесни сме за доста обемните и сложените проблеми и прашања за сообраќајната делинквенција и
сообраќајните незгоди. Во рамките на трудот и ограничениот простор, овде се обидуваме да дадеме
преглед на некои од феноменолошките и етиолошките карактеристики на сообраќајната делинквенција
и сообраќајните незгоди кои се од значење за безбедноста во патниот сообраќај. Наместо за причините
за сообраќајните незгоди, или криминалитетот во сообраќајот, мислиме дека е исправно да се зборува за
фактори за безбедност во сообраќајот.
Во поглед на обемот и динамиката на сообраќајните делинквени во Република Македонија , може да
се согледа следнава состојба. Имено, сообраќајните делинквенти -осудените полнолетни лица за КДПБЈС
(11.531) претставуваат 18 % од вкупно (64.334) осудените делинквенти за сите кривични дела. Осудените
малолетни лица (251) претставува 5 % од вкупно (5.169) осудените малолетни лица. Тоа значи дека во
анализираниот период, просечно годишно се осудувани по 1647 полнолетни и 36 малолетни лица за
кривични дела против безбедноста на сообраќајот на патиштата во Македонија. Ова укажува на доста
високиот процент на учество на кривичните дела против безбедноста на сообраќајот во сите кривични
дела сторени во Република Македонија во втората половина на минатата деценија.
Табела 1. Преглед на сообраќајните незгоди и настраданите лица
од нив во Република Македонија во периодот 2005-2010 година3
2006

2007

2008

2009

2010

2821

3313

4037

4403

4353

4226

23.153

загинати лица

143

140

173

162

160

162

940

2,6

потешко и полесно
повредени лица

4176

4936

6133

6724

6731

6375

35.075

97,4

4319

5076

6306

6886

6891

6537

36.015

100

сообраќајни незгоди
настрадани
лица

ВКУПНО

2005

ВКУПНО настрадани лица

СЕ

%

Во текот на анализираниот шестгодишен период за настрадани лица во сообраќајни незгоди даден во
Табела 2, случени се вкупно 23.153 сообраќајни незгоди. Притоа, забележлив е постојан пораст на бројот
на сообраќајните незгоди, при што, по 2007 година нивниот број постојано е над 4.000. Вкупниот број на
3 Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, Статистички преглед: транспорт, туризам и други
услуги, Транспорт и други комуникации, Скопје, 2005-2010
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настрадани лица во сообраќајните незгоди е 36.015 лица, од кои 35.075 лица (97,4 %) се потешко или полесно
повредени, а 940 лица (2,6 %) загинале. Тоа значи дека просечно годишно 157 лица го губат животот и 5.846
лица остануваат потешко или полесно повредени од сообраќајните незгоди. Од вкупниот број на загинати
лица, во текот на анализираниот период секоја година по околу 5% загинуваат деца (лица до 14 годишна
возраст). Податоците недвосмислено алармираат, загрижуваат и укажуваат на неповолните тенденции како
во поглед на зголемувањето на бројот на сообраќајните несреќи, така и во поглед на последиците од нив.
Табела 2. Преглед на сообраќајните незгоди според видот и обемот на настрадани лица
во Република Македонија во периодот 2005-2010

меѓусебни судари на возила во
движење
удар во запрено возило
удар на возило во објект на патот
превртување на возила на патот
слетување на возила од патот
соборување или газење на пешаци
газење на невпрегнат добиток
СЕ
ВКУПНО
%

ВКУПНО
СЕ
%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.192

2.872

3.645

4.325

4.213

3.939

21.186

58.8

156
218
145
650
949
9
4.319
12

170
242
159
653
963
17
5.076
14.1

211
327
169
840
1.089
25
6.306
17.5

147
278
190
805
1.132
9
6.886
19.1

159
276
176
1.015
1.033
19
6.891
19.1

191
272
126
901
1.113
12
6.554
18.2

1.034
1.613
965
4.864
6.279
91
36.032

2.9
4.5
2.6
13..5
17.4
0.3
100

Според наведениот преглед, може да се забележи дека најголемиот број на настрадани лица се како
резултат на меѓусебните судари на возилата во движење (во 58,8 % од случаите), соборување или газење на
пешаци (во 17,4 %), слетување на возила од патот (13,5 % случаи), удар на возило во објект на патот 4,5%, удар
во запрено возило во 2,9%, превртување на возило на патот во 2,6% и газење на невпрегнат добиток во 0,3%.
Според податоците во Република Македонија, најголемиот дел од грешките, дури 92,7 % потекнуваат од
возачите, 6,2 % од пешаците, 0,1 % од патниците, 0,5 % од техничката состојба на возилата, 0,2 % од оштетеност
или необележаност на патиштата, а 0,3 % се од други причини. Всушност, во 99 % од случаите, предоминира
субјективниот - човечкиот фактор. Тоа, ја наметнува потреба од преземање на итни и соодветни мерки и
активности во насока за подигнување на свеста и одговорноста. Токму тука е препознатливо влијанието
на превентивниот фактор на полицијата во локалната заедница. Во рамките на нашите истражувања
(Murgoski i Babanoski, 2012:214) за причините за сообраќајните незгоди, констатиравне дека пребрзото
возење на патиштата (40,6 %) е доминантна, а потоа следи: непочитувањето на правилата на првенство на
минување (21,2 %), непрописното движење и свртување (15,1 %), недржењето страна и правец на движење
(12,2 %), непрописното престигнување (6,5 %) и управувањето под дејство на алкохол (4,4 %).
Табела 3. Временски распоред на сообраќајните несреќи по месеци во Република Македонија во периодот 2005-2010

Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
ВКУПНО

СЕ
%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

166
151
187
231
267
293
314
295
255
290
240
132
2.821
12.5

190
213
217
272
349
314
366
400
321
282
252
137
3.313
14.7

263
233
339
414
401
389
421
420
343
263
211
193
3.890
17.2

233
274
367
379
454
444
432
446
383
366
260
210
4.248
18.8

215
237
253
338
414
420
454
437
412
381
330
313
4.204
18.6

274
240
287
289
376
374
430
465
353
361
345
295
4.089
18.2

ВКУПНО
СЕ
%
1.341
5.9
1.348
6
1.650
7.3
1.923
8.5
2.261
10
2.234
10
2.417
10.7
2.463
10.9
2.067
9.2
1.943
8.6
1.638
7.3
1.280
5.6
22.565
100

Како што може да се забележи од податоците, најмногу сообраќајни несреќи се случуваат во текот на
пролетните и летните месеци (мај, јуни, јули и август – 56%), кога и сообраќајот е поинтензивен, за разлика
од есенските и зимските месеци (септември, октомври,ноември, декември, јануари, февруари, март и април
- 44%) кога сообраќајот е релативно со помал интензитет, отежнат, а и возачите возат со помали брзини и
повнимателно.
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Табела 4. Временски распоред на сообраќајните несреќи по денови
во Република Македонија во периодот 2005-2010

Понеделник
Вторник
Среда
Четврток
Петок
Сабота
Недела
ВКУПНО

СЕ
%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

432
385
384
368
410
430
412
2.821
12.5

480
437
459
470
500
524
443
3.313
14.7

570
562
559
492
597
574
536
3.890
17.2

637
616
628
572
619
626
550
4.248
18.8

554
620
558
640
661
619
552
4.204
18.6

596
558
555
615
654
595
516
4.089
18.2

ВКУПНО
СЕ
%
3.269
14.5
3.178
14.1
3.143
14
3.157
14
3.441
15.2
3.368
14.9
3.009
13.3
22.565
100

Сепак, може да се забележат одредени зголемувања на сообраќајните незгоди во петок – 15% како
последен работен ден во неделата, деновите на викенд (сабота и недела- 28,2%) и понеделник – 14,5% кога
е зголемен интензитетот во сообраќајот и се манифестираат недисциплинирано однесување и пребрзо
возење. Во текот на среда и четврток се случуваат по 14% од сообраќајните незгоди.
Евидентно е дека најголемиот број на сообраќајните незгоди 26,4% се случуваат во периодот од 14-18 часот, а
тоа е периодот на враќање од работа, зомор и намалување на видливоста со намалување на дневната светлина.
Потоа следи, периодот од 10-14 часот со 23% кога е зголемен интензитетот на сообраќајот при извршување
на работните обврски. Интересен е податокот дека 11 % од сообраќајните незгоди се случиле во периодот
од 0 – 4 часот. Во тој период, најчесто се манифестира заморот и консумирање на алкохол кај учесниците во
сообраќајот. Потоа, следи периодот од 20-24 часот со 14%, од 08-10 часот со 7,2%, и од 04-08 со 7,4%. Овие
податоци може да се видат во табела 7. Полицијата од своја страна, врз основа на континуирано следење и
анализирање на состојбите, е неопходно да ги зајакне своите превентивно - реперсивни мерки соодветно на
проблемите манифестирани по време и место во рамките на безбедносниот сектор и патролниот реон.
Табела 5. Временски распоред на сообраќајните несреќи по часови во Република Македонија во периодот 2005-2010

0–4
4–6
6–8
8 – 10
10 – 12
12 – 14
14 – 16
16 – 18
18 – 20
20 – 22
22 – 24
ВКУПНО

СЕ
%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

330
66
131
187
330
353
356
361
345
243
119
2.821
12.5

375
82
155
244
332
423
386
415
411
341
149
3.313
14.7

449
101
186
296
372
465
495
496
476
401
153
3.890
17.2

473
81
222
301
465
515
565
592
489
371
174
4.248
18.8

441
71
247
307
451
525
523
615
520
358
146
4.204
18.6

422
91
243
293
397
564
590
545
477
356
111
4.089
18.2

ВКУПНО
СЕ
%
2.490
11
492
2.2
1.184
5.2
1.628
7.2
2.347
10.4
2.845
12.6
2.915
13
3.024
13.4
2.718
12
2.070
9.2
852
3.8
22.565
100

3. ПРЕВЕНЦИЈА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО БЕЗБЕДНОСТА ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ВО
ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА
Превенцијата од криминалитетот претставува систем од мерки и активности насочени кон отстранување
на сите непосредни, објективни и субјективни услови и околности кои го овозможуваат настанокот и
вршењето на криминалитетот. Под превентивни мерки, се подразбираат мерките на државните и другите
органи, насочени на спречување на негативните општествени појави или забранети последици и на
создавање на услови за да не дојде до таквите појави и последици. Во патниот сообраќај постои цела низа
на превентивни мерки. Најзначајни превентивно-едукативни активности кои може да се поддржат преку
медиумска кампања со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот, а во кои учествува полицијата
(Lipovac, 2008:313)
-- снимање и следење на обележјата кај безбедноста во сообраќајот (брзина на возилата на патот,
степенот на почитување и прифаќање на прописите во сообраќајот, сообраќајните конфликти,
прекршоци и незгоди),
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-- информирање на граѓаните за состојбата со безбедноста во сообраќајот (доставување на
информации до АМС, научни и стручни институции, државни органи и други субјекти, периодични
(дневни, седмични, месечни, полугодишни, годишни) информации за состојбата со безбедноста
во сообраќајот, публикување на статистички податоци во вид на стручни трудови, извештаи и
билтени, помош на стручњаци и други заинтересирани и стручно согледување на безбедноста во
сообраќајот),
-- помош и поддршка на другите субјекти во сообраќајот (помош во работата на субјектите во областа
на обуката на возачите, полагање на возачките испити, технички прегледи, одржување на патиштата,
превоз, стручни здруженија, невладини и други организации кои се занимаваат со безбедноста
во сообраќајот, заеднички активности на МВР и другите субјекти во областа на безбедноста во
сообраќајот),
-- учество во подготовката на стратегија за безбедноста во сообраќајот (да иницира носење, да
учествува во креирање и да поддржува спроведување на: национални, регионални и локални
стратегии за безбедноста во сообраќајот, како и стратегија за безбедноста во сообраќајот за поедини
субјекти),
-- реализација на посебни програми со ризични и најзагрозени групи,
-- учество во сообраќајното образование и воспитание, особено во локалната заедница,
-- помош и учество во кампањи за безбедноста во сообраќајот на републичко и локално ниво и
-- останати превентивно-пропагандни работи кај безбедноста во сообраќајот.
Контролата на патниот сообраќај (Мургоски, 2003:37), е посебно организирана функција во рамките на
органите за внатрешни работи и ја врши сообраќајната полицијата. Нејзината основна цел, е да обезбеди
непречено и безбедно одвивање на сообраќајот преку редовните задачи и вонредни активности. Многу
е значајно и оптималното покривање на патиштата со патроли, а суштинско е прашањето за содржајно,
временско и просторно насочување на контролата, нејзино насочување на суштинските проблеми од
сообраќајната делинквенција заради постигнување на што подобри безбедносни ефекти. Патролите на
сообраќајната полиција за да овозможат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, мора да ја следат
состојбата на патот, да го проценат и да го преземат она што во конкретната ситуација е најпотребно, но и
да се наоѓаат на исклучително критичните места кои во локалната заедница се познати по загрозувањето
на безбедноста на сообраќајот (во близина на училишта, градинки, болници, пазари и др.) што. значајно
влијае на редуцирање на бројот на сообраќајни незгоди. Резултатите од работата на сообраќајната патрола
не треба да се разгледуваат преку бројот на изречени мандатни казни и поднесени прекршочни пријави
или барања за покренување на прекршочна постапка во локалната заедница. Приоритет треба да се даде
на превентивата затоа што со укажување на одредени недостатоци или со давање на совети се постигнува
многу добри резултати во однос на изрекувањето на мандатни казни како репресивни мерки.
Во рамките на локалната заедница, превенцијата која ја превзема полицијата неможе да биде
исклучително независна активност. Таа мора да ги вклучи сите локални субјекти, особено училиштата,
локалната самоуправа и невладиниот сектор. Покрај тоа, врз превенцијата на безбедноста на сообраќајот
во локалната заедница своја значајна улога имаат Републичките органи, особено Републичкиот Совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата. Оваа превенција е пред се едукативна, содржана во кампањи
и техничко опремување на патната инфраструктура, како и специфично регулирање на сообраќајот во
критичните делови и временски периоди. Од овој аспект гледано, можеме да кажеме дека превентивното
делување на полицијата во локалната заедница е исклучително сложена и општествено одговорна
активност, чија цел е намалување на бројот на сообраќајните несреќи и со тоа и жртвите, што е од интерес
на целата локална зедница.

4. ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ И НИВНИТЕ ПРИДОБИВКИ
Во понатамошниот дел ќе биде даден преглед на превентивните активности кои се преземени во
претходните 5 години во Република Македонија во вид на кампањи, проекти, информирања, објави,
извештаи, анализи, совети и др. конкретни мерки. Потребно е да напоменеме дека, во пртевентивните
активности како на Републичко така и на локално ниво свое влијание остварува и Републичкиот Совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата (РСБСП), кој како парламентарно тело, стручно за работи од
областа на безбедноста на сообраќајот ги координира и планира пред се превентивните активности во кои
учествува полицијата. Овие активности се едукативни, пропагандни, образовни, воспитни и научни, а во
Република Македонија постои исклучително добра практика втемелена на позитивните искуства во овој
вид активности ко ги спроведува РСБСП во соработка со полицијата. Кампањите на РСБСП и полицијата
се во согласност со целите од Националната Стратегија 2009-2014. Дел од превентивните кампањи може да
ги видиме и овде:
-- „Носете сигурносен појас“ - Кампања за безбедност во сообраќајот – преку видео клип-2008 година;
-- Кампања „Вклучете светло“ – преку постери, билборди и ТВ презентации;
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ФЕНОМЕНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА И ПРЕВЕНТИВНО...
-- Кампања „Три основни правила за безбедно возење“ (кампања чија главна цел се странски државјани).
Преку презентација на овие правила се настојува да се зголеми безбедноста во патниот сообраќај:
1) користете сигурносни појаси;
2) вклучете го светлото (дури и на дневна светлина);
3) не користете мобилни телефони (ниту hands-free уредите не се дозволени).
-- Кампања „Против употреба на мобилни телефони при управување со моторно возило“.
Нејзиното главно мото гласи: Имаш 2.500 причини да... не телефонираш додека возиш;
-- Кампања за „Употреба на сигурносни појаси“ со мотото „Користете појаси – само еден клик Ви
го штити животот – Кликнете“;
-- проект „Акција за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот“ реализиран во периодот
септември-октомври 2009 година од страна на СВР Скопје со полициските станици во градот
поддржани од мисијата на ОБСЕ во Република Македонија. Проектот се реализира во две фази. Во
првата фаза, која се одвивала еден месец бил поделен пропаганден материјал на несовесните пешаци
и на возачите, кои не отстапуваа предност на пешаци на обележан премин. Во втората фаза имало
нулта толеранција, со казнување на сите возачи и пешаци што не го почитувале законот;
-- Кампања „Летен водич за радари“ – реализирана во месец јуни 2010 година. Преку заедничка
соработка на МВР со дневните весници, испечатена е карта на Република Македонија со означени
места на патиштата каде има радарска контрола. Во состав на оваа кампања, заедно со картите за
радари, дадени се и совети за внимавање на знакот 80 на автопати, висината на глобата за одбивање
на алкотест, совет дека на автопат смеат да запираат само полициски коли со сини коцки кои се дел
од автопатската сообраќајна единица на МВР и др. корисни информации.
-- Кампања „Моторот не е играчка„ – реализирана во 2012 година, со тенденција да продолжи и во
следните години.
-- Традиционалната манифестација „Детски семафор и Сообраќајно техничка култура на младите”како превентивно-едукативни активности на РСБСП и полицијата.
-- Кампања за безбедно однесување на младите во сообраќајот во текот на матурските прослави.
-- Проект „Влијанијата на високите температури во возилата врз безбедноста на сообраќајот” –
како научно-истражувачки проект на РСБСП со насоки за превентивно делување на полицијата,
спроведен во 2011 година.

5. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Спречувањето на негативните појави е најдобра политика во општеството: како и во медицината, важи
начелото дека е порационално да се спречи одколку да се лечи. Се назираат две содржини: 1. спречување
на сообраќајната делинквенција, како негативна појава на општествена недисциплина во сообраќајот, со
специфични средства на репресија и превенција и 2. спречување на сообраќајните несреќи, како општа
политика на одржување на безбедноста во сообраќајот со најразлични средства. Со смалувањето на бројот
на сообраќајни деликти (прекршоци и кривични дела) се намалува бројот на сообраќајните несреќи –
смалување на бројот на страдања (губење човечки животи, тешки телесни повреди ,привремени или трајни
инвалидитети) и огромни материјални штети.
Превенцијата мора да биде дел на стратешките конципирани и континуирано координирани мерки и
активности засновани на научни, емпириски утврдени факти, за сите релевантни фактори кои ја творат
безбедноста во сообраќајот, бидеќи, добра е онаа превенција која води кон поголема безбедност, а во
основа тоа е и целта на превенцијата.
За унапредување на безбедноста во сообраќајот неопходно е постојано јакнење и унапредување на
партнерството помеѓу јавниот, приватниот, владиниот и невладиниот сектор. Сообраќајната полиција,
како професионален субјект на полицијата и организација за безбедноста на сообраќајот, и на локално
ниво треба да развива мисија за заштита на организираното функционирање на сообраќајот, заштита
на граѓаните и материјалните вредности во сообраќајот. Сообраќајната полиција треба да ја прилагоди
својата пракса кон барањата на безбедноста во сообраќајот, засновани на научно и стручно обмислени,
конкретни и спроведливи програми, а во Република Македонија соработката на полицијата во овој контекст
е поврзана со работата на РСБСП. Оваа практика на локално ниво треба да има за цел вклучување во
заштитата на ранливите групи, особено децата од предучилишна и училишна возраст, како и старите и
изнемоштени лица и инвалиди. За остварување на оваа многу значајна цел, неопходна е конструктивна
соработка на полицијата со локалната самоуправа, а во тој контекст е значајна и соработката во однос
на изнаоѓањето на урбанистички прагматични сообраќајни решенија кои ќе придонесат кон заштита
на ризичните групи учесници во сообраќајот. Полицската пракса во однос на превенцијата треба да се
усогласува со националните, регионалните и европските стандарди.. Полициските програми за заштита
на безбедноста на сообраќајот обезбедуваат поддршка на граѓаните, но и подршка од стручната јавност за
практична и целисходна примена на превенцијата во локалната заедница.
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ОДНОС САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАЂАНА СА АСПЕКТА ГРАЂАНА
RELATIONSHIP BETWEEN TRAFFIC POLICE AND COMMUNITY
FROM THE COMMUNITY ASPECT
Ненад Mарковић1, Душко Пешић2, Марко Трифуновић3, Мирослав Росић4
Резиме: Како би управљање безбедношћу саобраћаја имало ефекта неопходно је да се координирано
спроводе опсежне мере и активности у којима ће сви одговорни субјекти имати удела. Улога саобраћајне
полиције је веома специфична, али је саобраћајна полиција само један од субјеката у безбедности саобраћаја
и треба да ради само послове који јој припадају. Основни смисао рада саобраћајне полиције је хуман, и
представља заштиту живота и здравља људи и заштиту материјалних добара. Ипак, контакт полиције
и грађана је најчешће непријатна ситуација. Непрофесионалан и неадекватан рад саобраћајне полиције
ствара неповерење код грађана. Томе посебно доприносе појединци који крше основне принципе рада,
злоупотребљавају овлашћења и подложни су корупцији. Лоши односи саобраћајне полиције и јавности
угрожавају и безбедност саобраћаја. У раду је приказано шта представља и какав треба да буде однос
саобраћајне полиције и јавности, aли су приказании резултати истраживања о ставовима грађана према
саобраћајној полицији и њеном раду.
Кључне речи:саобраћајна полиција, безбедност саобраћаја.
Abstract:In order to make traffic safety management effective, it is necessary to continuously and
coordinatedimplement extensive measures and activities in which every responsible subject will participate. Role
of traffic police is very specific, but traffic police is only one of the subjects in traffic safety system and should
do only the work which is appropriate for them. The basic aim of traffic police work is humane, and represents
protection of human life and health and protection of material goods. However, contact between the traffic police
and community is in the most cases unpleasant situation. Unprofessional and inadequate work of traffic police
makes community distrustful. Some policeman’s broke the elementary rules at work, abuse their powers and are
subject to the corruption. Bad relation between traffic police and community affect the traffic safety. In this paper it
is explained what is and what should be the relationship between traffic police and community, and also the results
of internet questionnaire are represented.
Keywords: traffic police, traffic safety.

1. УВОД
Безбедност саобраћаја представља сложен систем, за чије је функционисање неопходно активно и
кооперативно учешће свих важних субјеката. Основни субјекти безбедности саобраћаја су правосудни
систем, научне и стручне организације, образовне и здравствене установе и другипоједници и организације,
а међу њима се по свом значају посебно издваја саобраћајна полиција.Посао саобраћајне полиције је веома
специфичан, и захтева контролу поштовања закона од стране грађана, заштиту грађана од несавесних
учесника у саобраћају, развој и пренос позитивних норми понашања у саобраћају, а што је све дефинисано
одговарајућим правним актима.
Саобраћајна полиција би,поред послова који су дефинисани правним актима, требалода анализира,
развија и поспешује односе са стручном јавношћу и другим важним субјектима саобраћајног система.
1
2
3
4
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ОДНОС САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАЂАНА СА АСПЕКТА ГРАЂАНА
Основни задатак саобраћајне полиције је да превентивним и репресивним мерама уз помоћ других
стручних субјеката утиче на повећање безбедности саобраћаја. Деловање саобраћајне полиције је усмерено
на свакодневне контакте са грађанима, а што јој даје посебну улогу у систему повећања безбедности
саобраћаја. Генерални став грађана о полицији, па тиме и о саобраћајној полицији, је негативан, а што је
последица досадашњег рада полиције, као и периода кроз које је на овим просторима друштво пролазило.
Нажалост, такви негативни ставови грађана до данас нису значајно измењени, из разлога што припадници
полиције својим радом нису успели да се приближе грађанима и развију свест грађана да је полиција ту
због њих.Основни став грађана према саобраћајној полицији је да они служе само за кажњавање грађана, а
што свакако није основни циљ саобраћајне полиције.
Посао саобраћајне полиције је, у основи хуман, и представља заштиту људи и материјалних добара.
Контрола саобраћаја је један од специфичних делова радасаобраћајнеполицијејер је директно упућена
на рад са грађанима и директно сеодносинаширок слој грађана.Саобраћајна полиција у Србији годишње
оствари преко 6 милиона контаката са грађанима, тако да су обухваћене готово све структуре друштва, и
то грађани различити по старости, полу, образовању, култури иположају у друштву (Липовац, 2009).
Негативан став према саобраћајној полицији често настаје и због појединаца у саобраћајној полицији
који се понашају непрофесионално, крше основне принципе рада, прекорачују своја овлашћења и склони су
корупцији. Дешава се да поједини саобраћајни полицајци буду пример небезбедног понашања у саобраћају,
јер крше саобраћајне прописе, што код грађана изазива револт и поспешује непоштовање саобраћајних
прописа. Поједини припадници саобраћајне полиције својим понашањем не само да показују да не верују
у смисао и циљ правила саобраћаја (повећање безбедности свих учесника у саобраћају) већ користе свој
положај у саобраћајној полицији засвоје бахато понашање.
Постојивишеразлогазатренутнолошестањеуодносимасаобраћајнеполицијеиграђана, каоштосу:
-- Неадекватна обука, недовољно знање и понашање припадника МУП-а,
-- Лоша унутрашња контрола припадника МУП-а,
-- Неодговорност припадника МУП-а,
-- Проблеми корупције.
Послови саобраћајне полиције су специфични и издвајају се у односу на друге полицијске послове:
-- Саобраћајни полицајци ступају у контакт са свим структурама друштва, јер готово сви грађани су на
одређени начин учесници у саобраћају.
-- Већина грађана откривених у саобраћајном прекршају не схвата озбиљност учињеног дела,па
рад саобраћајне полиције доживљавају као лично узнемиравање. Такође, велики број учесника у
саобраћају чини саобраћајне прекршаје, при чему за такве преступе готово да не постоје моралне
норме као за нека кривична дела (убиство).
-- Саобраћајни полицајци имају додатна овлашћења (искључење из саобраћаја, задржавање возача,
контролу алкохола у крви), која могу утицати на односе са јавношћу, лични доживљај непријатељства.
Према истраживањима USAID-а (United States Agency – International development), комплетно елиминисање
корупције из полиције није могуће, али је од изузетне важности да се развијају механизми којима се може
препознати, смањити или зауставити корупција. Корупција у полицији нарушава поверење грађана, као и
сарадњу између полиције и грађана(http://transition.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/AC_
and_Police_Integrity.pdf, 20.1.2013.). Кутњак и Ивковић сматрају да је коруптивна активност у полицији у сталном
порасту при чему су методе практиковања корупције постале савршеније и теже за откривање (Ђорђевић,
2012).Кнапова комисија је 1972. године поделила корумпиране припаднике полиције на:
-- Оне који су агресивни, и свесно и агресивно стварају прилике да им се понуди мито.
-- Оне који су пасивни, сами не траже прилику за корупцију, али мито не одбијају (Ђорђевић, 2012).
Грађани указују да саобраћајни полицајци најчешћеузимају мито од возача ради избегавања
санкционисања због учињених прекршаја и повољнијих података у записнику са увиђаја, од власника
ауто школа ради повољнијег третмана њихових кандидата и власника транспортних предузећа како не би
кажњавали њихове возаче и како не би слали њихова возила на ванредне техничке прегледе.
1.1. Законски оквир
Основни правни акти којима је дефинисан рад саобраћајне полиције су:
-- Закон о полицији (организација полиције, полицијска овлашћења, контрола рада полиције,
полицијски послови, финансирање полиције, облици сарадње са другим институцијама).
-- Закон о безбедности саобраћаја на путевима(у даљем тексту ЗБС).У члану 2 је прописано да
контролу и непосредно регулисање саобраћаја на путевима врши МУП – Управа саобраћајне
полиције и подручне полицијске управе. Контрола (возача, возила и пута) и непосредно регулисање
није једини посао саобраћајне полиције, али су то послови у којима припадници саобраћајне
полиције најчешће долазе у контакт са грађанима.
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-- Правилник о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу
обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења (дефинише где и како се врши контрола
саобраћаја, шта се проверава код возила и возача, како се поступа према одређеним учесницима у
саобраћају, искључење возила из саобраћаја, задржавање и друго).
-- Правилник о знацима које учесницима у саобраћају дају полицијски службеници.
Поред поменутих правних постоји још низ правних аката (закона и правилника) којима се уређује
посао саобраћајне полиције (Кодекс полицијске етике, Правилник о полицијским овлашћењима и друго).
Припадници саобраћајне полиције, поред доброг познавања правних аката, морају да схвате
приоритете у безбедности саобраћају у одређеном временском тренутку. За схватање и дефинисање
приоритета саобраћајна полиција мора сарађивати са стручном јавношћу. Кључне области примене Закона
о безбедности саобраћаја у Србији су:сигурносни појасеви,мотоциклисти,брзина, млади возачи, црвено
светло и алкохол, иразликују се од кључних области у Европској Унији.
У пракси се неретко може видети да полицијски службеници врше контролу учесника у саобраћају на
местима на којима то није безбедно, и на којима су учесници у саобраћају, због таквог начина контроле,
принуђени да чине прекршај (нпр. прелазе преко неиспрекиданеразделне линије), чиме угрожавају
безбедност учесника у саобраћају, а што је у супротности са циљем рада саобраћајне полиције.
Један од важних задатака припадника саобраћајне полиције је дадају налог за отклањање, односно
спречавање настанка опасности на путу управљачу пута, а што је дефинисано и у ЗБС-у (чл. 294) и
у Правилнику о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу
обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења (чл. 49). У случају да управљач пута не
поступи по издатом наређењу, полиција треба да покрене захтев за покретање прекршајног поступка. Ипак,
у пракси је реткост да полиција покреће поступак за измену погрешне регулације, а често припадници
саобраћајне полиције врше контролу саобраћаја и санкционишу ‘’прекршаје’’, баш на местима на којима
начин на који је саобраћај регулисан није јасан.
Лоше регулисане путеве или раскрснице не треба користити за кажњавање учесника у саобраћају,
већ покретати поступак да се такви пропусти у регулисању саобраћаја у најкраћем року измене. Према
истраживањима која су рађена на Саобраћајном факултету у Београду, на делу општине Алибунар постоји
78% саобраћајних знакова које је потребно заменити. У три насеља у општини Алибунар, постоје 32
раскрснице које нису једнозначно регулисане у погледу првенства пролаза на раскрсници (Пешић, 2012).

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
У периоду од 19.01.2013. године до 24.01.2013. године је спроведена анонимна анкета, путем друштвених
мрежа, чији је циљ био утврђивање ставова грађана о раду саобраћајне полиције. Укупно је анкетирано 242је људи, при чему су сви анкетирани били возачи. Спроведена анкета је полузатвореног типа, јер је највећи
део одговора понуђен. Анкету је чинило 33 питања, тематски конципираних у циљу утврђивања односа
возача према саобраћајној полицији и њеном раду. У анкетираном узорку је било 31% особа женског пола и
69% мушког пола, при чему је највећи проценат анкетираних био старосне доби између 19 и 25 година, и то
њих 63,8%. Више од половине анкетираних (54,1%) никад није било прекршајно кажњавано, а њих готово
70% је присуствовало прекорачењу овлашћења од стране службених лица МУП-а.
Ограничење у току истраживања представља структура испитаника који користе друштвене мреже
преко којих су подељени анкетни обрасци. Наиме, корисници друштвених мрежа у Србији су најчешће
старосне доби од 18 до 24 године (http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/serbia, 21.1.2013.). Такође,
на резултате истраживања може да утиче инегативан став о полицији који је последица претходног
периода и догађања у којима је полиција учествовала. Грађани који су доживели непријатну ситуацију са
припадницима саобраћајне полиције, и који су више кажњавани, по правилу имају више мотива да покажу
свој негативан став попуњавањем анкете.
Анкета је базирана на три групе питања, и то прва група усмерена ка препознавању категорије
анкетираног лица, односно профилисање личности. Затим следећа група питања је била усмерена на
утврђивање односа анкетираног лица према припадницима саобраћајне полиције, као његовом ставу
према раду полиције. Последња група питања је имала за циљ да покаже да ли је анкетирано лице склоно
чињењу саобраћајних прекршаја и да ли је било кажњавано. На основу овако циљно профилисаних питања
може се препознати однос појединих категорија учесника у саобраћају према раду саобраћајне полиције.

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Анализом резултата анкетног истраживања, закључено једа највише испитаника припада старосној
групи од 19 до 25 година (63,8%), док најмање испитаника припада старосној групи ‘’више од 62 године’’
(0,4%). Разлог овакве расподеле старосних категорија испитаника је последица метода анкетирања. Наиме,
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анкета је подељена путем друштвених мрежа чији су најчешћи корисници старосне доби од 18 до 24 године
(http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/serbia, 21.1.2013.).У анкетном истраживању, учествовало је
више испитаника мушког пола (69%), а што може бити узроковано расподелом корисника друштвених
мрежа (http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/serbia, 21.1.2013.).
Како је анкета попуњавана путем Интернета то су у интернет истраживању учествовали испитаници
са целе територије Републике Србије, од којих је највише испитаника било са територија београдских
општина (38%). Од укупног броја испитаника који су кажњавани, највише испитаника је навело да су
кажњавани на територијама других општина (66,4%). Саобраћајни полицајци најчешће имају проблем
да кажњавају суграђане које познају, чиме крше ‘’начело службености’’, а што је потврђено спроведеним
истраживањем.Од укупног броја испитаника, 76% испитаника сматра да саобраћајни полицајци чешће
кажњавају учеснике у саобраћају који су са територија других општина. Овај проблем је посебно изражен
у мањим срединама где се грађани међусобно више познају.

Дијаграм 1. Расподела одговора на питање: ‘’Да ли Вам
је полицајац писао казну за ‘’блажи’’ прекршај уместо
за неки ‘’озбиљнији’’ прекршај?’’

Дијаграм 2. Расподела одговора на питање: ‘’Да ли сте
видели припаднике саобраћајне полиције како чине
саобраћајне прекршаје?’’

Поступак којим саобраћајни полицајац кажњава учесника у саобраћају за „блажи“ прекршај уместо
за стварно учињени „озбиљнији“ прекршај често је пропраћен давањем мита. Истраживањем је показано
да је 30% испитаника кажњавано на овај начин, а што представља грубо кршење правила рада од стране
припадника саобраћајне полиције (дијаграм 1). Иако овај поступак може деловати као услуга учињена
грађанима, неспорно је да је то пропуст у раду на страни саобраћајне полиције. Такође, недопустиво је да
саобраћајни полицајци који кажњавају грађане због кршења саобраћајних прописа, исте и сами чине, што
је уочено од стране 91% испитаника (дијаграм 2).
Честа је појава да возачи сигнализирају другим возачима уколико се на путу налази саобраћајна
патрола која врши контролу саобраћаја. Овакав начин сигнализирања између возача омета припаднике
саобраћајне полиције у санкционисању прекршаја. Највећи број испитаника (87%) сигнализира осталим
возачима да се на путу налази саобраћајна патрола (дијаграм 4).О односу саобраћајне полиције и грађана
може се закључити на основу става о стручности људи који раде у саобраћајној полицији. Наиме, 71%
испитаника сматра да у полицији има стручних људи, али недовољно, док 23% испитаника сматра да у
саобраћајној полицији уопште нема стручних људи (дијаграм 3).

Дијаграм 3. Расподела одговора на питање: ‘’Да ли
мислите да у саобраћајној полицији раде стручни људи у
области саобраћаја?’’

Дијаграм 4. Расподела одговора на питање: ‘’Да ли
сигнализирате другим возачима када се на путу
налази саобраћајна патрола?’’

Испитаници су оценом од 1 до 5 оцењивали рад саобраћајне полиције (дијаграм 5), при чему је највише
испитаника рад саобраћајне полиције оценило оценом ‘’3’’, док је најмање испитаника рад саобраћајне
полиције оценило оценом ‘’5’’. Просечна оцена којом су испитаници оценили рад саобраћајне полиције
износи 2,42, што показује да испитаници углавном нису задовољни радом саобраћајне полиције.
Није реткост да припадници саобраћајне полиције прекорачују овлашћења, и понашају се надмено
према учесницима у саобраћају које контролишу, чиме се ствара непријатна ситуација и конфликт, а
што је потврђено и овим истраживањем (дијаграм 6). Учесници у саобраћају женског пола, ређе долазе
у непријатну ситуацију током контроле саобраћаја (34,7%) у односу на припаднике мушког пола (55,1%),
што може бити последица тога да су возачи женског пола пажљивији у саобраћају или мање учествују у
саобраћају, односно ређе праве саобраћајне прекршаје.
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Дијаграм 5. Расподела одговора на питање: ‘’Којом оценом
бисте оценили рад саобраћајне полиције?’’

Дијаграм 6. Расподела одговора на питање: ‘’Да
ли сте доживели непријатну ситуацију приликом
контроле саобраћајне полиције?’’ у односу на пол
испитаника

Анализом броја прекршаја испитаника у односу на пол, може се закључити да је више испитаника
женског пола (73,3%) навело да није никада прекршајно кажњавано у области саобраћаја, док је 45,5%
испитаника мушког пола навело да није прекршајно кажњавано у области саобраћаја. Од укупног броја
испитаника који су кажњавани, највише испитаника навело је да је кажњавано до 3 пута, односно 44,9%
испитаника мушког пола и 24% испитаника женског пола (дијаграм 7). Разлика у испитаницима мушког и
женског пола, који никад нису прекршајно кажњавани у области саобраћаја указује да учесници у саобраћају
женског пола чине мање прекршаја, а што може бити последица пажљивијег или мањег учествовања у
саобраћају испитаника женског пола.

Дијаграм 7. Расподела одговора на питање: ‘’Колико пута
сте прекршајно кажњавани у области саобраћаја?’’ у
односу на пол испитаника

Дијаграм 8. Расподела одговора на питање: ‘’Колико
пута сте прекршајно кажњавани у области
саобраћаја?’’ у односу на оцену рада саобраћајне
полиције

Није редак случај да је став о саобраћајној полицији утемељен на неким догађајима из прошлости,
односно да је став о саобраћајној полицији заснован на томе да ли је испитаник био некада кажњаван у
области саобраћаја. На став о раду саобраћајне полиције може утицати и то да ли је испитаник кажњаван
за прекршај, за који испитаник сматра да није учинио. Наиме, резултати анкетног истраживања показују
да 34,3% испитаника сматра да их је саобраћајни полицајац ‘’оптужио’’ за прекршај који нису починили.
Највећи број испитаника који нису кажњавани у области саобраћаја, рад саобраћајне полиције су
оценили просечном оценом 2,59, док су рад саобраћајне полиције најнижом оценом,просечном оценом
2, оцењивали испитаници који су од 7 до 9 пута и од 12 до 15 пута прекршајно кажњавани у области
саобраћаја (дијаграм 8). Став учесника у саобраћају који су кажњавани, је негативнији у односу на став
учесника који нису кажњавани у области саобраћаја. Ипак, и испитаници који нису кажњавани у области
саобраћаја, рад саобраћајне полиције оценили су ниском оценом, па се може закључити да и ова категорија
испитаника, углавном, није задовољна радом саобраћајне полиције.

4. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПОЛИЦИЈЕ
Однос саобраћајне полиције и грађана није на задовољавајућем нивоу, што показују резултати
истраживања, и неопходно га је поправити у циљу повећања безбедности саобраћаја. Процес побољшања
односа није краткотрајан и мора се константно радити на његовом унапређењу.
Неки од начина да се однос саобраћајне полиције и грађана побољша су:
-- Квалитетан избор будућих саобраћајних полицајаца;
-- Унапређење процеса обуке у делу који се односи на развијање односа са грађанима;
-- Константно указивање на последице погрешног понашања у саобраћају;
-- Санкционисањепримера који негативно утичу на однос саобраћајне полиције и јавности;
-- Реално и правовремено анализирање приговора грађана.
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Ненад Mарковић, Душко Пешић, Марко Трифуновић, Мирослав Росић
ОДНОС САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАЂАНА СА АСПЕКТА ГРАЂАНА
Саобраћајна полиција треба да спроводи превентивно-пропагандне акције у безбедности саобраћаја
(публиковање статистике са објашњењима грађанима, давање обавештења и савета, превентивне кампање)
било као извођач, било као подршка. Са друге стране,неопходно је и да саобраћајна полиција активно
сарађује са свим стручним установама, јер она представља само део система безбедности саобраћаја и
обавља само специфичне послове који су јој својствени. Истраживања о односу саобраћајне полиције и
јавности се морају континуирано спроводити јер се, на тај начин, могу пратити промене које могу настати
у односу и, евентуално сазнати, чиме је он нарушен или побољшан.
Саобраћајна полиција треба да буде јавни сервис који је окренут и отворен ка грађанима, а не затворена
организација. Основни циљ рада саобраћајне полиције треба да буде повећање безбедности саобраћаја,
а не кажњавање грађана. Са развојем поштовања саобраћајних прописа од стране саобраћајне полиције,
подизаће се ниво поштовања саобраћајне полиције од стране грађана.Са друге стране, саобраћајна полиција
треба да ради на контроли свих учесника (пешака, бициклиста),а не само на контроли возача, што би
додатно утицало на промену ставова грађана и повећање свести, јер би билиоткривани и санкционисани
и прекршаји других учесника.
Приликом документовања саобраћајних прекршаја неопходно је користити савремена средства (камере,
фото-апарате, модерне радаре и друго), којима се могу створити ваљани и поуздани докази у судском
поступку, а избегавати сведочење полицајца о учињеном прекршају као једини доказ у судском поступку.

5. ЗАКЉУЧАК
Резултати анкете показују да однос саобраћајне полиције и јавности није на задовољавајућем нивоу.
Грађани не разумеју рад саобраћајне полиције, али и саобраћајна полиција често не разуме циљеве
безбедности саобраћаја и често се понаша непрофесионално и прекорачује овлашћења што је доживело
око 70% анкетираних испитаника. Податак да је 19,4% испитаника давало мито саобраћајним полицајцима
везује се само за одређене припаднике саобраћајне полиције, а утиче на целокупну слику коју саобраћајна
полиција оставља у јавности.
Спровођењем рестриктивне казнене политике не могусе решити проблеми безбедности саобраћаја.
За решавање проблема безбедности саобраћаја неопходно је константно подизати ниво знања и свести
учесника у саобраћају о значају поштовања прописа. Поред тога потребно је да одређено понашање постане
општеприхваћено, односно друштвена норма, чему може допринети и рад саобраћајне полиције. Са друге
стране, саобраћајна полиција треба да ради на издвајању групе учесника у саобраћају, који након низа
мера нису пристали да мењају своје понашање и наставили су да чине саобраћајне прекршаје, и да усмери
репресивни рад у циљу промене њиховог понашања или њиховог искључења из саобраћаја. Код оваквих
група,репресивне мере полиције се не могу избећи, јер превентивни механизми радана њих немају ефекта.
Један од разлога слабије ефективностиконтроле саобраћајаје тај што није могуће да се целокупна саобраћајна
мрежа константно контролише, па чак ни применом савремених техничких средстава (велики трошкови), а
што такође указује на значај превентивног деловања и прихватања правила понашања у саобраћају.
Понашање сваког полицијског службеника, па и саобраћајног полицајца треба да буде засновано на
следећим начелима(Липовац, 2009):
-- Начело владавине права (морају поштовати лична права, људска права и слободе);
-- Начело хуманости (човек и људски живот су највеће вредности);
-- Начело законитости (потребно је познавати одредбе закона које се примењују);
-- Начело службености (искључити утицај приватних односа, као и предрасуда и личних ставова о
појединцима);
-- Начело моралности (придржавати се моралних норми друштвене заједнице, и ставом и понашањем
бити лични пример грађанима);
-- Начело сталности (односи са јавношћу и лик јавне службе саобраћајни полицајци морају стално
имати у виду, и на дужности и у приватном животу).
Неопходно је успоставити заједнички рад, односно партнерство, грађана и полиције како би се циљано
и заједнички долазило до решења проблема, а посебно на нивоу локалне заједнице, где је контакт између
полиције и грађана најзаступљенији.
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АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПСИХОФИЗИЧКОГ СТАЊА ВОЗАЧА
НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, ПРИМЕР-ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА
Дарко Петровић1, Зоран Јончић2
Резиме: У раду је приказан преглед дела активности Службе контроле безбедности саобраћаја на
превенцији саобраћајних незгода у Јавном комуналном Предузећу ‘’Београдски водовод и канализација’’.
Овај део активности је усмерен ка искључењу возача из саобраћаја који возе под дејством психоактивних
супстанци. Досадашње контроле су се односиле само на алкотестирање возача, а након набавке апарата
за откривање присуства психоактивних супстанци, реализује се и ова врста контроле. Овај апарат ради
на принципу узимања узорка из усне дупље и открива присуство шест врста психоактивних супстанци
коришћених у задњих 24 часа. Оваква контрола има за циљ превентивно деловање, у складу са ставом
Предузећа, да се особи која је под дејством психоактивних супстанци не дозволи управљање возилом
Предузећа. Реализација ових контрола позитивно утиче на свест запослених о стварним ризицима у
друмском саобраћају, чиме се унапређује систем стратешког управљања безбедношћу саобраћаја.
Кључне речи: Стратешкa документa, управљање, контрола, превенција, психоактивне супстанце.
Abstract: This paper presents a survey of part of the activities of the Control Service for Traffic Safety on the
prevention of accidents in public utility companies’’ Belgrade Waterworks and Sewerage’’. This part of the activity is
based on the elimination of traffic from drivers who drive under the influence of psychoactive substances. Previous
control applies only to alcohol testing of drivers, and after purchasing apparatus for detecting the presence of
psychoactive substances, began with the implementation of this kind of control. This device works on the principle
of taking samples from the oral cavity and revealed the presence of six types of psychoactive substances used in
the last 24 hours. Such control is aimed as preventive action, in accordance with the position of the company to a
person who is under the influence of psychoactive substances does not allow to use the vehicle of the Company.
Implementation of these controls has a positive effect on employee awareness of the real risks in road traffic, wich
is also improving the system of strategic traffic safety management.
Key words: strategic document, management, control, prevention, substance users.

1. УВОД
У свету има око 25 милиона зависника од психоактивних супстанци, а последице су да годишње умре
око 200.000 људи. Прeмa прoцeнaмa Зaвoдa зa бoлeсти зaвиснoсти у Србији живи око 80.000 зависника од
психоактивних супстанци, а у Београду око 35.000. 60% зависника чине млади до 20 година, 3.000 зависника
лечи се сваке године, а од тог броја 30 % је млађе од 30 година. Наука и искуства су доказала да ниједна
психоактивна супстанца није безопасна тј. да свака употреба оставља тешке последице на ментално и
физичко здравље. Коришћење ових супстанци отежава или у потпуности спречава нормално обављање
основих животних функција. Самим успостављањем и применом законске регулативе, кроз рестриктивни
и казнени став, друштво нема снаге да сузбије ову појаву. Неопходно је превентивно деловање како би
се спречило иницијално конзумирање ових супстанци, а не само деловање на последице које настају
конзумирањем. Ова појава се не догађа негде на другом месту, далеко од нас и некоме другоме, она је овде
међу нама (у нашим фамилијама и породицама, у згради становања и у комшилуку, у основним и средњим
школама, у превозу, на улици, у парковима, у многим предузећима и компанијама). Непотпуно и неискрено
информисање у јавности о заступљености, ефектима и последицама ове појаве доводи до великих
1 виши стручни сарадник, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд, Србија,
darko.petrovic@abs.gov.rs, petrovic22darko@gmail.com
2 шеф Службе контроле безбедности саобраћаја, дип. инж. саобраћаја, ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27,
Београд, Србија, zoran.joncic@bvk.rs, joncic.zoran@gmail.com
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заблуда и осећаја лажне сигурности код појединца. Неодговорност друштва и недостатак организованог
система борбе против ове појаве има за последицу неефикасност у раду, недоследност и неправилност
у примени овлашћења код запослених који конзумирају психоактивне супстанце. Иако су широко
заступљене у друштву ове појаве су „невидљиве“ за политичку и стручну јавност која се само формално
залаже за деловање, док су практичне активности више него скромне. Број конзумената, тј. уживалаца
психоактивних супстанци константно расте, нарочито међу тинејџерима. У неким основним и средњим
школама, у сарадњи са здравственим и полицијским службама, организовани су састанци са ученицима,
родитељима и наставницима, како би се упознали са опасностима ове појаве. Ово је превентивно деловање
чији је циљ да деца не почну са конзумирањем психоактивних супстанци.
Одговорност за однос према овом проблему је на свима, а посебно на предузећима и институцијама
које су стуб друштва и његовог развоја. У намери да искаже своју друштвену одговорност, али и унапреди
безбедност запослених Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација (у даљем тексту
Предузеће) је одлучило да у свом домену спроведе низ активности на пољу суочавања са овим проблемом.
Како би подржало све активности друштва у превентивном деловању на проблем употребе психактивних
супстанци Предузеће је реализовало контроле присуства психактивних супстанци код возача. Искључењем
из саобраћаја возача за које се утврдило да су под дејством ових супстанци дат је скроман допринос борби
против утицаја ове појаве на саобраћај. Ове активности имају за циљ трајно елиминисање возача који
управљају возилима Предузећа под дејством психоактивних супстанци. Достизање овог циља могуће
је само кроз доследну примену стратешких докумената и процедура о безбедности саобраћаја, која су
заживела у Предузећу.
Генерални директор је са својим сарадницима препознао важност овог проблема и као друштвено
одговорно лице пружио безусловну подршку Служби контроле безбедности саобраћаја (у даљем тексту
СКБС) у процесу контролисања присуства психактивних супстанци код возача Предузећа. Нарочито треба
истаћи спремност руководства предузећа да се суочи са овим проблемом, што је непходно за потпун ефекат
рализованих активности. Подршка и одлучан став водећих људи Предузећа изражен је кроз одобравање
неселективне контроле, обезбеђивање потребних материјалних ресурса и сарадњу на решавању статуса
код запослених који су били позитивни у процесу контроле.
Досадашња контрола психофизичког стања возача у Предузећу односила се само на алкотестирање
возача предузећа. С обзиром, да је процес рализације алкотестирања углавном познат овај рад је базиран
на активностима које су предузете у циљу елиминисања из саобраћаја возача који управљају возилима
Предузећа под дејством психоактивних супстанци.

2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Контролом психофизичког стања возача (најчешће се алкометром проверава да ли су возачи Предузећа
под утицајем алкохола) и разговором са руководиоцима возача прикупљене су информације о возачима.
Ове информације указале су на сумњу да у Предузећу има запослених који су зависници од психоактивних
супстанци.
Са овим сазнањем СКБС је упознала руководство Предузећа током 2011 године и предложила
активности које су у складу са циљевима предузећа, а препознате као ефикасне у деловању на проблем
употребе психактивних супстанци. Предлог мера унапређења безбедности саобраћаја обухватио је
савремене приступе као што су:
-- саобраћајне незгоде нису плод случајности, већ се могу предвидети и спречити,
-- повреде у саобраћајним незгодама се могу предвидети и спречити и
-- безбедност саобраћаја је резултат разализованих мера и активности.
Овакав однос према безбедности саобраћаја је широко прихваћен како на глобалном нивоу тако и
на локалном нивоу, а самим тим и у предузећима. Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима,
искључење возача који су под дејством психоактивних супстанци је обавеза сваког предузећа које обавља
саобраћајну делатност (као основну или пратећу делатност). У оквиру Предузећа ова активност регулисана
је „Правилником о спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП БВК“. Полазећи од чињенице да
је за обављање ове врсте контроле неопходна набавка апарата за откривање присуства психоактивних
супстанци, приступило се набавци истог. Почетком 2012. године набављен је апарат који ради на принципу
узимања узорка из усне дупље и открива присуство шест врста психоактивних супстанци коришћених
у задњих 24 часа. Врсте откривених психоактивних супстанци су: кокаин (COC), опијати (OPI),
бензодиазепини (BENZO), канабис (THC 5), амфетамин (AMP) и метамфетамин (MET). Ова врста апарата
је набављена искључиво за превентивно деловање, јер је основни циљ Предузећа да се возачу који је под
дејством психоактивних супстанци не дозволи да управља возилом Предузећа.
Забрана управљања возилом Предузећа возачу који је под дејством психоактивних супстанци је
само први корак у предупређењу БС. Следећи корак представља хумани приступ који се огледа у томе,
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да се запослени код кога је идентификована психоактивна супстанца кроз опсервационо-едукативни
разговор припреми за упућивање у установу за лечење и одвикавање од психоактивних супстанци, као
и континуирано праћење целокупног процеса његовог лечења. Таквим приступом запосленом се пружа
још једна шанса да се врати у нормалне токове рада и живота. У Предузећу постоје стручна лица (дипл.
специјални педагог, дипл.социјални радник и дипл.психолог) која су оспособљена и обучена за поступање
и рад са возачима који конзумирају ове супстанце.
Тест се спроводи на лицу места узимањем узорка. Апарат избацује извештај у писаној форми кроз траку,
док копија тог извештаја остаје сачувана на самом апарату. На слици 1. приказан је пример извештаја теста
из кога се поуздано констатује да је контролисано лице под дејством психоактивних супстанци (канабиса
и амфетамина), јер су резултати позитивни и исписани црвеном бојом. У циљу доследности у оквиру
реализације контроле не постоји могућност да се резултати теста, који се налазе у апарату, избришу или на
било који начин мењају.

Слика 1. Пример теста који показује присуство психоактивних супстанци

Запослени у СКБС су похађали и успешно завршили курс обуке са новонабављеним апаратом. На овај
начин запослени су потпуно оспособљени за рад са дотичним апаратом и поседују сертификат овлашћеног
дистрибутера за правилно руковање. На овај начин осигурано је да ће сам процес узимања и обраде
узорка бити реализован на потпуно исправан начин који је прописао произвођач, како би се обезбедила
поузданост добијених резултата.
Свака активност на пољу контроле психактивних супстанци је планирана, па и само успостављање ове
контроле. Како би се остварио пун, превентивни ефекат одлучено је да се кроз интезивну кампању међу
запосленима промовише овакав вид контроле, објасни процедура и обавезе запослених при контролисању.
Уследило је обавештавање свих запослених о набавци апарата за откривање присуства психоактивних
супстанци. СКБС је путем летака и мејла, директних уручивања, оглашавања у интерном листу „Водовод“
и на огласним таблама упознала све запослене са предстојећим активностима. Приликом реализације
ове кампање возачима је предочена штетна улога и последице конзумирања психоактивних супстанци.
Посебно су истакнуте санкције које ће бити предузете од стране Предузећа према возачима за које се
утврди да су под дејством психоактивних супстанци.

3. ПРИКАЗ УОЧЕНИХ РЕЗУЛТАТА
Након рализоване кампање о дејству и контроли присуства психактивних супстанци која је била
интезивна и свеобухватна у периоду од око 60 дана пристило се процесу непосредне контроле возача.
Резултати контроле на присуство психоактивних супстанци приказани су у Табели 1. Контроле које
су реализоване са аспекта приступа могу се поделити на насумичне (случајни одабир возача који ће се
контролисати) и циљане контроле (возач се контролише на основу сумњи изражених од стране руководиоца,
а по захтеву надређеног лица).
Табела 1. Резултати контроле

Број извршених контрола
64

Број контролисаних возача
45

Током рализације ових контрола било је возача који су контролисани више пута. Процесом контроле
утврђено је да одређени возачи својим понашањем показују страх и сумњу у резултате, па је овакво понашање
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резултовало вишеструким изненадним контролама. Такође, возачи који су позитивни на тестирању, чешће
су контролисани како би се њихов статус пратио на адекватан начин. Расподела реализованих контрола
приказана је у Табели 2. Може се видети да је 32 возача контролисано по једном, док је 13 возача је контролисано
више пута (10 лица је контролисано 2 пута, 2 лица 3 пута и 1 лице 6 пута).
Табела 2. Расподела реализованих контрола

Број контролисаних возача
32
10
2
1

Број контрола над возачем
један пут контролисан
два пута контролисан
три пута контролисан
шест пута контролисан

У Табели 3. приказани су сви возачи код којих је при контроли присуства психоактивних супстанци
налаз био позитиван. Од свих возача који су обухваћени овом контролом код 5 возача тестирањем је 11
пута утврђено присуство психоактивних супстанци и то 4 врсте: THC - 5 пута, OPI – 3 пута, BZO – 2 пута
и AMP – 1 пут.
Табела 3. Лица под дејством психоактивних супстанци
Teстиран

OПИ

БЗO

TХЦ 5

AMП

Нaпoмeнa

1

Вoзaч 1

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Грeшкa кoнтрoлoрa

2

Вoзaч 1

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Испрaвљeнa грeшкa кoнтрoлoрa

1

Вoзaч 2

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Прeмeштeн нa другo рaднo мeстo

1

Вoзaч 3

Пoситивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Суспeндoвaн, зaпoчeтa тeрaпиja
oдвикaвaњa

1

Вoзaч 4

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Суспeндoвaн и прeдлoжeнa тeрaпиja

2

Вoзaч 4

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Пoситивe

Прeмeштeн нa другo рaднo мeстo

3

Вoзaч 4

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Зaпoчeтa тeрaпиja oдвикaвaњa

1

Вoзaч 5

Пoситивe

Нeгaтивe

Инвaлид

Инвaлид

Суспeндoвaн

2

Вoзaч 5

Пoситивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Суспeндoвaн и прeдлoжeнa тeрaпиja

3

Вoзaч 5

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Зaпoчeтa тeрaпиja и трaje

4

Вoзaч 5

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Опoмeнa рaскидoм угoвoрa o рaду

5
6

Вoзaч 5
Вoзaч 5

Нeгaтивe
Нeгaтивe

Нeгaтивe
Нeгaтивe

Нeгaтивe
Пoситивe

Нeгaтивe
Нeгaтивe

Нaстaвљeнa тeрaпиja
Прeкинут угoвoр o рaду

Детаљнији извештај контроле подразумева следеће резултате :
-- Код возача 1 вршене су две контроле. Први пут (уједно и први пут практичне употребе апарата од
стране лица која врше контролу) није испоштована процедура узимања узорка, тако да резултат
мерења није био веродостојан (при првој контроли евидентирано је присуство THC 5). Непоштовање
процедуре је одмах установљено и исправљено додатним другим мерењем одмах након преходног,
што је приказано у табели бр.3.
-- Код возача 2 вршена је једна контрола и откривено је присуство БЕНЗОДИАЗЕПИНА-BZO (пре
контроле возач је изјавио да узима лекове јер има потешкоћа са једњаком). Након обављеног
тестирања и разговора са возачем и шефом погона договорен је и касније реализован премештај
возача на друго радно место на којем није потребно управљање моторним возилом.
-- Код возача 3 вршена је само једна, циљана, контрола (контрола по захтеву непосредног руководиоца).
Након тестирања откривено је присуство ОПИЈАТА-OPI и БЕНЗОДИАЗЕПИНА-BZO. У договору
са руководиоцем и возачем, возач је суспендован и приступио је терапији одвикавања.
-- Код возача 4 извршене су 3 циљане контроле (на захтев шефа погона). У две контроле откривено
присуство КАНАБИСА-THC 5 (оба пута) и АМФЕТАМИНА-AMP у једној контроли. У договору
са шефом погона возач је одмах након прве контроле премештен на друго радно место, где није
потребно управљање возилом.
-- Код возача 5 је специфичан случај јер је након прве и друге контроле, када је откривено присуство
ОПИЈАТА-OPI, суспендован и предложена терапија одвикавања у сарадњи са стручним лицима
из Предузећа што је и прихватио. Стручна лица из Предузећа су са дотичним редовно одлазила
у Зaвoд зa бoлeсти зaвиснoсти и све је указивало на успешан почетак терапије одвикавања од
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психоактивних супстанци. Након извесног периода, реализована је изненадна контрола (контрола
бр.3) и том приликом је утврђено да дотични возач није под дејством психоактивних супстанци, што
је све обрадовало и дало подстрека за даље активности. Међутим следећа контрола (контрола бр.4)
донела је и неке сумње, јер је контролом утврђено присуство КАНАБИСА-THC 5. Возач 5 је негирао
резултате контроле и тражио одлазак у Зaвoд зa бoлeсти зaвиснoсти, где је био под терапијом. У
Заводу је у пратњи стручног лица Предузећа до Завода, извршена анализа урина којом се утврђује
да возач 5 није под дејством психоактивних супстанци. Након извесног периода, реализована је још
једна циљана контрола (контрола бр.5) и том приликом је утврђено да возач 5 није под дејством
психоактивних супстанци, што нас је све опет мало охрабрило. Али, следећом контролом (контрола
бр.6) утврђено је присуство КАНАБИСА-THC 5, и возач бр 5 је самовољно престао да иде на лечење
и да долази на посао, па је са њим прекинут уговор о раду.
Резултати добијени при тестирању возача бр. 5 навели су да се посумња у исправност новонабављеног
апарата. Стручно лице из компаније која је била добављач апарата дало је усмене гаранције да је апарат
сигурно поуздан и прецизан и да нема места сумњи. Као могуће објашњење за резултате контроле указано
је да постоји могућност да је прилком контроле возача 5, возач пре контроле можда био рукама у додиру
са психоактивном супстанцом. Овакав сценарио је прихваћен, али са дозом сумње. Услед постојеће сумње,
одлучено је да уколико дође до сличне ситуације, лице које је врши контролу иде у пратњи стручног лица
Предузећа у контролну установу и одмах на лицу места изврши поновну контролу.

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА
Анализом ових контрола потврђена је сумња да у Предузећу постоје возачи који користе психоактивна
средства. Сумње су биле оправдане, што указује на обавезу да се са започетим акцијама настави још
интезивнијим темпом.
Важно је нагласити, да се ова за Предузеће нова активност пажљиво прати, тако да се њеном
свакодневном анализом долази до нових сазнања. Ова сазнања се односе на начин како је колектив реаговао
на успостављање ове процедуре, али и на праћење реакција возача који су били подврднути контроли овог
типа. Практично највеће искуство је поступак са возачем 5, када је утврђено да је приликом одласка у Зaвoд
зa бoлeсти зaвиснoсти да уради урино-тест, због сумњи у веродостојност резултата апарата Предузећа,
исти донео потврду зaвoда, којом демантује налаз СКБС. Овакав резултат теста навео је на сумњу и
преиспитавање веродостојности спроведене контроле све док се из разговора са клијентима завода нису
добиле информације из којих се дошло до сазнања да постоји сумња да су зависници од психоактивних
супстанци спремни да од појединаца (који нису клијенти завода) траже да дају урин уместо њих. Овакво
сазнање је деловало доста изненађујуће, али је делимично и разрешило сумњу у веродостојност резултата
код возача 5 приликом контроле бр.4. Заузет је став да следећи пут, уколико се деси да возач тражи
додатну контролу у заводу, може ићи да даје урин искључиво у присуству лица које је и вршило контролу
у Предузећу.

5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА
Током 2012 у ЈКП БВК је отпочела контрола возача Предузећа, са циљем да се спречи и елиминише вожња под
дејством психоактивних супстанци. Иницијални број реализованих контрола од 64 у којима је контролисано
45 возача (неки и по више пута са циљаним разлозима) откривено је 4 возача под дејством психоактивних
супстанци. Против ових возача су спроведени поступци утврђивања одговорности, који су прописани
стратешким документима Предузећа о БС и другим интерним актима Предузећа.
Реализацијом контроле присуства психактивних супстанци постигнут је вишеструки ефекат на
унапређењу безбедности саобраћаја. Потврђене су сумње да у колективу постоје и лица која користе ове
супстанце, презентован је негативан ефекат и последице употребе ових супстанци. Самим откривањем
корисника психактивних супстанци указано је да је овај проблем препознат и да је систем контроле
интезиван. Посебан утицај на Предузеће има и поступак према возачима код којих је тест био позитиван.
Људским и добронамерним ставом, коректним поступањем у осетљивим ситуацијама СКБС је изградила
јасан статус по овом питању, док је подршка руководећег кадра и одлучност допринела да ефекат буде
максималан.
Свако стратешко управљање БС има за циљ да елиминише сва нежељена понашања учесника у
саобраћају (у овом случају управљање возилом под дејством психоактивних супстанци), а са друге стране
да анимира возаче да почну да размишљају на начин којим ће безбедно учествовати у саобраћају. Жељени
резултати се постижу оперативним и репресивним мерама.
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АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПСИХОФИЗИЧКОГ СТАЊА ВОЗАЧА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА...
Оперативне мере обухватају све превентивне мере Предузећа које су усмерене на спречавању негативних
појава, односно стварања таквих услова у којима се тежи да до негативних појаве не дође. Пун превентивни
ефекат се постиже тако што се плaнoвимa, прoгрaмимa и доследним контролама возача Предузећа, а и
руководиоца возача, рaзвиjaју нaвикe рaзумнoг пoнaшaњa у саобраћају, мења свeст o oпaснoстима кojима
су излoжeни тoкoм вoжњe, a нaрoчитo нaкoн упoтрeбe алкохола и психoaктивних супстaнци. Усвојени
планови и програми се у Предузећу спроводе путем разних трибина, интерних гласила (лист и билтен
Водовод, сервер Предузећа), слањем мејлова и дељењем летака у виду обавештавања о новинама које се
тичу БС. Доследне контроле возача Предузећа обавља СКБС, која је носилац ових послова у Предузећу, која
уз помоћ Службе за маркетинг и информисање, о свим предузетим акцијама редовно извештава запослене.
Најважнија превентивна мера је свакодневна контрола возача од стране непосредних руководилаца, који
још увек раде све то тзв. „одокативном“ методом, која је ипак показала завидне резултате. Поред ове
свакодневне контроле, постоји и једна доста важна контрола, то је контрола СКБС, која за сада не може
бити у обиму у којем је планирана, због објективних разлога (велики број возача, око 700-900, размештених
на више локација у граду, а само 3 запослена у служби), али је доследна у целокупној процедури контроле.
Репресивне мере су мере о којима СКБС стално инфoрмише запослене o примeни и спрoвoђeњу тих
мера у циљу сузбиjaњa вoжњe пoд дejствoм психoaктивних супстaнци. У Предузећу постоје стратешка
документа о БС, као и друга интерна акта, којима је обухваћен начин утврђивања одговорности возача
који је под дејством психoaктивних супстaнци, који обухвата опсег од почетне суспензије, припреме и
упућивања на лечење, преко премештаја на друго радно место, и још неких видова казни, па све до прекида
уговора о раду.
На основу члана 297 Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС бр. 41/2009), и чл.
50 Статута ЈКП Београдски водовод и канализација, Генерални директор ЈКП БВК донео је Правилник
о спровођењу послова безбедности саобраћаја у Јавном комуналном Предузећу ‘’Београдски водовод и
канализација’’ бр. 14834-I од 13 априла 2011 године. Чланом 18 тог Правилника предвиђена је контрола
возача Предузећа да ли је под дејством алкохола или психоактивних супстанци, као и покретање поступка
за утврђивање одговорности против возача који је затечен да управља возилом под дејством алкохола или
психоактивних супстанци.
Овај рад је указао на проблем опште присутан у друштву, као и на начин деловања на овај проблем
у Предузећу са циљем унапређења безбедности саобраћаја. Резултати који су остварени у иницијалном
периоду указују да не треба потцењивати утицај возача који су под дејством психактивних супстанци
на безбедност саобраћаја. Даљом контролом и истрајним и доследним приступом очекује се постизање
потпуне елиминације из саобраћаја возача Предузећа који су под дејством алкохола и-или психоактивних
супстанци. Друштвено одговоран став који је Предузеће заузело није довољан да оствари значајан ефекат
на ову негативну појаву у целом друштву. Указано је на проблем, његов ефекат, незанемарљиве димензије
проблема, али и на важност стратешког деловања целокупног друштва. Примена законске регулативе није
довољна да би се утицај корисника психакативних супстанци на безбедност саобраћаја елиминисао, већ је
неопходно превентивно деловање кроз све системе друштва.
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ПОСЛЕДИЦЕ НЕСТРУЧНОГ ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ ПОВРЕЂЕНИМА
У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА
CONSEQUENCES OF UNSKILLED RENDERING OF FIRST AID
TO THE INJURED IN TRAFFIC ACCIDENT
Наташа Сретеновић1, Тања Арсић2, Мира Росић,3 Томислав Нађ4
Резиме: Према члановима 296. и 127. Кривичног законика Републике Србије, као и према члановима
167. и 168. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, возачи су обавезни да пруже помоћ повређенима
у саобраћајној незгоди. Ово се односи и на онога ко је незгоду изазвао и на све оне који наиђу на место
саобраћајне незгоде или су сведоци. Међутим, постоји један огроман проблем када треба помоћи некоме и
који многе спречава да помогну, а то је могућност да се стање повређеног додатно погорша. Ниједан курс
прве помоћи не може дати оно најпотребније, а то је искуство, јер без њега је изузетно тешко проценити
тежину ситуације и шта се сме, а шта не сме урадити. Уколико су у питању лакше телесне повреде свима
је познато да је довољно очистити рану дезинфекционим средством и налепити ханзапласт или ставити
завој. У случајевима када се ради о тешким телесним повредама, где постоји могућност унутрашњег
крварења, прелома костију, прекида нерава и слично, померање те особе и за један центиметар, онако
како не треба, може ту особу учинити трајним инвалидом или је усмртити. Проблем је што такве повреде
готово никада није лако уочити, чак и за искусне лекаре, а камоли за некога ко је завршио само курс прве
помоћи. У оваквим случајевима пружања прве помоћи, уколико повређени претрпи трајне последице
настале нестручношћу онога који пружа прву помоћ, отвара се веома неугодна могућност да онај који је
желео у најбољој намери да помогне заврши на суду као тужени. Због недоречености законодавца у овој
области, отвара се простор за злоупотребе од стране онога коме је помоћ пружена или, чак, и могућност да
стручно лекарско особље пребаци кривицу за несавесно лечење на онога ко је указао прву помоћ на месту
саобраћајне незгоде и тиме доведе у неповољан положај онога ко је поступио у складу са својом законском
обавезом.
Кључне речи: помоћ повређенима, нестручност, кривична одговорност, материјална одговорност
Abstract: According to Articles of the 296th and 127th of the Criminal Code of the Republic of Serbia, as well
as Articles of the 167th and 168 Law on Road Traffic Safety, the drivers are obliged to render first aid to injured
person in the traffic accident. This applies both to the person who caused an accident and to all those who ran
into or happen to be at scene of the traffic accident. However, when an injured person needs madicinal help, there
is huge problem which prevents many from giving help, and that is possibility that one´s condition may get worse.
None of the firts aid courses can teach us what we need most, and that is experince. It would be extremely difficult
to estimate without it how serious the situtation is and what we may or must not do. If we talk about minor bodily
injuries, it is generally known that it is enough to clean an injury with a disinfecant and put a band-aid or a bandage
on it. On the other hand, in case of severe bodily injuries where there is possibility of internal bleeding, bone
fracture, paralysis and the like, improper moving an injured person, even if it is a mere 1 cm, can cause permanent
disability or death. The problem is that even experienced doktors find it almost always difficult to recognizesevre
injuries, not to mention someone who finised just first aid course. In such cases of rendering of first aid, if an
injured person suffers permanent consequences caused by the incompetence of the person who renders first aid,
1 Hаставик, Сретеновић Наташа, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајно техничка школа Земун, Цара Душана 262, Земун, Србија,
natasa.sretenovic73@gmail.com
2 Hаставик, Арсић Тања, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајно техничка школа Земун, Цара Душана 262, Земун, Србија, tanja.arsic@
beotel.rs
3 Hаставик, Росић Мира, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајно техничка школа Земун, Цара Душана 262, Земун, Србија, pocko@open.
telekom.rs
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there is a very unplesant possibility that the one who showed a sincere intention to help, may end up in court as the
assused. Because of the ambiguities of the legislator in this field, there is a possibility of the misuse by the person
with medical help rendered, or even the competent medical staff may put the blame for their negligent tretmant on
the person who rendred first aid at the scene at a traffic accident, thus putting in an unfavourable position the one
who acts in accordance with one´s legal obligation.
Key words: helping the injured, incompetence, criminal liability, material responsibility

1. УВОД
“Кривица за проузроковану штету постоји када је штетник проузроковао штету намерно или
крајњом непажњом.” (Став Врховног суда Србије, Рев. 4710/99 од 27.10.1999. године)
Овај став Врховног суда Србије, уколико би се дословно применио на пружање помоћи повређенима,
могао би да направи пуно више штете него што би донео правде. Законска регулатива у Србији има у овој
области пропуст који је могуће исправити доношењем подзаконског акта или увођењем новог правног начела
у пресуђивању када су у питању спорови који настају због нестручног пружања помоћи повређеним лицима.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Прегледом и анализом важеће законске регулативе која је на снази у Републици Србији дошли смо до
сазнања да постоји проблем недоречености када су у питању особе које пружају помоћ повређенима у
саобраћајним незгодама. Лица која пружају помоћ немају никакву законску заштиту од стране законодавца,
а са друге стране су им законом прописане дужности и обавезе чије неизвршавање повлачи кривичну или
прекршајну одговорност.

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Према важећем домаћем законодавству, свака особа је дужна, под претњом кривичне одговорности, да
пружи помоћ повређеном лицу уколико се задеси на месту саобраћајне незгоде. Ово, наравно, важи и за
возаче моторних возила који својим возилом проузрокују саобраћајну незгоду или наиђу на лица повређена
у саобраћајној незгоди. Тако Кривични законик Републике Србије веома експлицитно у члановима 296. и
127. наводи:
“Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди
Члан 296.
(1) Возач моторног возила или другог превозног средства који остави без помоћи лице које је тим
превозним средством повређено или чију је повреду тим средством проузроковао, казниће се новчаном
казном или затвором до једне године.
(2) Ако је услед непружања помоћи наступила тешка телесна повреда повређеног лица, учинилац ће се
казнити затвором до три године.
(3) Ако је услед непружања помоћи наступила смрт повређеног лица, учинилац ће се казнити затвором
од шест месеци до пет година.
Непружање помоћи
Члан 127.
(1) Ко не пружи помоћ лицу које се налази у непосредној опасности за живот иако је то могао учинити
без опасности за себе или другог, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(2) Ако је услед непружања помоћи наступило тешко нарушење здравља или друга тешка телесна
повреда лица које се налазило у непосредној опасности за живот, учинилац ће се казнити новчаном казном
или затвором до две године.
(3) Ако је услед непружања помоћи наступила смрт лица које се налазило у непосредној опасности
за живот, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.” (Кривични законик Републике
Србије, (2005) Службени гласник Републике Србије, 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 i 111/2009.)
Дакле, веома јасно је одређена одговорност за непружање помоћи. Обавезе учесника у саобраћају у
случају саобраћајне незгоде су шире описане у Глави X. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
– Дужности учесника у саобраћају у случају саобраћајне незгоде. (Закон о безбедности саобраћаја на
путевима (2009), Службени гласник Републике Србије, 41/2009)
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Министарство инфраструктуре је Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају (Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима
за возила у саобраћају, (2012), Службени гласник Републике Србије, 40/2012) прописало да свако моторно
возило мора бити опремљено комплетом за пружање прве помоћи, чији је садржај одобрила Агенција за
лекове и медицинска средства Србије, у противном ће возачу бити изречена казна од стране саобраћајне
полиције. Прописана казна за возаче који не поседују нови комплет износи 5.000 динара.
Комплет прве помоћи за аутомобил садржи завоје, стерилне газе, фластере, маказе, игле, ПВЦ кесе и
рукавице за једнократну употребу, као и изотермални прекривач, средство за давање вештачког дисања
и упутство за давање прве помоћи, док комплет за мотоциле има нешто мање медицинских средства за
пружање прве помоћи.
Чињеница је да се веома мали број возача за време целокупног возачког “стажа” (искључујући
професионалне возаче) сусреће са ситуацијама да треба да пружи некоме прву помоћ.
Међутим, без обзира колико су овакви случајеви ретки, постоје добри разлози за неодлучност уколико нам
се ипак догоде. На првом месту, велики проблем када треба помоћи некоме и који многе спречава да помогну
је могућност да се повређеном више одмогне него што ће му се помоћи. Ниједан курс прве помоћи не може
дати оно најпотребније, а то је искуство, јер без њега је изузетно тешко проценити тежину ситуације и шта се
сме, а шта не сме урадити. Ако су у питању неке посекотине и слично, сви знамо да је довољно очистити рану
неким дезинфекционим средством и ставити фластер или завој. Међутим, када се ради о тежим повредама,
где можда има унутрашњег крварења, поломљених костију, прекида живаца и слично, померање те особе и за
један центиметар, онако како не треба, може ту особу учинити трајним инвалидом или је усмртити. Проблем
је што такве повреде готово никада није лако уочити, чак и за искусне лекаре, а посебно за некога ко је у
најбољем случају завршио курс прве помоћи, а повређене виђао само на сликама.
У претпостављеној ситуацији, возач без икаквог медицинског искуства наилази на место незгоде.
Зауставља возило, излази из њега и вади прву помоћ да би помогао повређенима. Прилази оштећеном
возилу и, по логици, прво проверава ко је жив и ко има најтеже повреде да би њему пружио помоћ.
Најчешће тешке повреде у саобраћајним незгодама су отворени преломи доњих екстремитета и повреде
грудног коша. За пружање прве помоћи потребно је повређеног извући из олупине, а то је углавном
немогуће извести без алата за сечење шасије возила који заиста нико не носи са собом.
Претпоставимо да је возач ипак извукао повређеног из возила, пружио му адекватну медицинску
помоћ, иако лаичку, није погоршао стање повређеног и, чак шта више, спасао му је живот јер би искрварио
до доласка возила хитне помоћи.
Ту долазимо до другог разлога за неодлучност у пружању прве помоћи, што је предмет овог рада.
Наиме, возач или било која особа која је пружила помоћ повређеном излаже се опасности од тужбе за
наношење телесних повреда и нарушење здравља, а за то дело запрећене су, према Кривичном законику
РС, следеће казне:
“Тешка телесна повреда
Члан 121.
(1) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши, казниће се затвором од шест
месеци до пет година.
(2) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље наруши тако тешко да је услед тога доведен у
опасност живот повређеног или је уништен или трајно и у знатној мери оштећен или ослабљен неки важан
део његовог тела или важан орган или је проузрокована трајна неспособност за рад повређеног или трајно
и тешко нарушење његовог здравља или унакаженост, казниће се затвором од једне до осам година.
(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт повређеног лица, учинилац ће се казнити
затвором од две до дванаест година.
(4) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из нехата, казниће се затвором до три године.
Лака телесна повреда
Члан 122.
(1) Ко другог лако телесно повреди или му здравље лако наруши, казниће се новчаном казном или
затвором до једне године.
(4) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.” (Кривични законик Републике
Србије, (2005) Службени гласник Републике Србије, 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 i 111/2009)
Према члану 121. КЗ РС, уколико се докаже да је онај који пружа помоћ нанео тешке телесне повреде
унесрећеном, најмања казна је (према чл. 121. ст. 4) затвор до три године. Уколико су у питању само лаке
телесне повреде, отворена је могућност приватне тужбе за накнаду штете. Закон о облигационим односима
РС дефинише ту врсту одговорности:
“Накнада штете у случају телесне повреде или нарушења здравља
Члан 195.
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(1) Ко другоме нанесе телесну повреду или му наруши здравље, дужан је накнадити му трошкове око лечења
и друге потребне трошкове с тим у вези, као и зараду изгубљену због неспособности за рад за време лечења.
(2) Ако повређени због потпуне или делимичне неспособности за рад губи зараду, или су му потребе
трајно повећане, или су могућности његовог даљег развијања и напредовања уништене или смањене,
одговорно лице дужно је плаћати повређеном одређену новчану ренту, као накнаду за ту штету.” (Закон
о облигационим односима, (1978), Службени лист СФРЈ, 29/78, 39/85, 57/89 и Службени лист СРЈ, 31/93)
Из члана 195. ЗОО је очигледно да последица пружања помоћи, по онога који је пружио помоћ, лако
може постати плаћање одштете или чак и материјалног издржавања повређеног до краја његовог живота. О
висинама и врстама одштета може се више сазнати у Уредби о накнади штете на лицима (Уредба о накнади
штете на лицима, (2010), Службени гласник Републике Србије, 34/2010).
Оно што највише узнемирава је чињеница да чак није битно да ли је онај који пружа помоћ све одрадио
како треба, јер постоји могућност да стручне медицинске службе пребаце одговорност за лекарску грешку
на онога ко је пружио прву помоћ, што је изузетно тешко порећи за лаика који је добронамерно пружио
помоћ унесрећеном. Да грешака у медицинској струци има је општепозната чињеница, а нису непознати ни
случајеви да се кривица пребацује на друга лица.
Такође, у задње време веома су учестале преваре осигуравајућих компанија. Пешаци буквално “скачу”
пред возило у покрету (на пешачком прелазу), а затим од одређених лекара уз подмићивање добијају
уверења о нанешеним повредама којих уопште није ни било. У оваквом случају, онај који би пружио помоћ
овом лицу заиста се излаже огромном ризику по себе, јер веома лако може и он да буде тужени.
У нашој судској пракси аутори нису пронашли још ниједан случај овакве тужбе, иако је могућност
веома реална и законски лако доступна.

4. ЗАКЉУЧАК
С обзиром на то да је отворена могућност злоупотребе добрих намера и хуманости у помоћи
унесрећенима, постављају се два суштинска питања – да ли треба дозволити да се односи међу људима
дехуманизују на овај начин и колико ће живота бити изгубљено због овакве правне регулативе?
Аутори предлажу да се у решавању овог проблема примене искуства Канаде и Сједињених Америчких Држава.
“Закони доброг Самарићанина” (Good Samaritian Law) су закони или прописи који грађанима (уколико
из добрих намера пружају помоћ) обезбеђују законску заштиту у случају покретања парнице против њих,
ако приликом помоћи повређеним, болесним, угроженим или на други начин онеспособљеним лицима (и у
случајевима када постоји обавеза спасавања) из нехата тим лицима причине штету. Ова законска заштита
је уведена да би се смањио број посматрача који оклевају да пруже помоћ, из страха да ће бити тужени или
кривично гоњени за повреде из нехата или случајну смрт повређеног.
У Канади су ови закони уведени пре више од 10 година као законски акт или правни принцип, у
зависности од покрајине. Онтарио је донео 2001. године закон (Good Samaritian Act, 2001, http://www.e-laws.
gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_01g02_e.htm, 28. 11. 2012) којем је сврха је да се подрже грађани
који добровољно и без икакве накнаде помажу људима у невољи, без страха од законских последица
уколико учине неку грешку у намери да помогну приликом спасавања. Под појмом “људи у невољи”
обухваћене су особе повређене у незгоди, случајеви предозирања алкохолом или дрогом, пружање помоћи
у случају инфаркта, напада епилепсије и слично. Овај акт се не односи на лекарско особље које пружа
помоћ повређенима и које је обучено и плаћено за посао који обавља.
У Сједињеним Америчким Државама овај закон је, са идентичним принципима, усвојен у више од 50
савезних држава (http://www.heartsafeam.com/pages/faq_good_samaritan, 28. 12. 2012).
Требало би добро размислити о томе колико ће људи одбити да пружи помоћ повређенима (уколико
код нас постане популарна оваква злоупотреба добрих намера и законске обавезе) из страха од могућих
последица по њих саме, и колико ће живота на тај начин бити изгубљено.
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МОДЕЛ АНАЛИЗЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ШКОЛЕ
MODEL OF ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY IN SCHOOL ZONE
Душко Пешић1 Емир Смаиловић2
Резиме: За истраживања у безбедности саобраћаја, користе се опште методе, поступци и технике
прилагођене потребама безбедности саобраћаја, као што су статистички метод, експеримент, посматрање,
тестирање, анкета и други. Сваки метод има своје предности и недостатке, па се, из тог разлога, добро
осмишљено мкомбинацијом више метода повећава поузданост резултата истраживања. Анализа
безбедности саобраћаја обухвата низ системских истраживања, а један од циљева може да буде утврђивање
локација повећаног ризика. У раду је представљен модел анализе безбедности саобраћаја у гравитационом
подручју школе, заснован на три различите методе, којим је могуће утврдити места повећане угрожености
деце. Први метод је статистички и служи за утврђивање објективног ризика на основу анализе
саобраћајних незгода са учешћем деце, тј. локација на који ма се догађа већи број незгода. Други метод је
анкета којом сеутврђује субјективни ризик на основу ставова ученика, родитеља и наставника о опасним
местима у гравитационом подручју школе. Трећи метод је посматрање и заснован је на обиласку зоне
школе и гравитационог подручја школе, са посебним освртом на локације које су издвојене кроз анализу
субјективног и објективног ризика. Излазни резултат истраживања је предлог мера за унапређење
безбедности деце у саобраћају на локацијама повећане угрожености, уопштени предлог мера и предлог
најхитнијих интервенција.
Кључнеречи: зона школе, безбедност деце у саобраћају, метод анализе, ризик
Abstract:For research in traffic safety field, general methods, procedures and techniques adapted to traffic safety
needs are used, like statistical methods, experiment, observation, testing, questionnaire and others. Every method
has its advantages and disadvantages, while with combination of different methods reliability of the research results
is increased. Quality traffic safety analysis includes a series of systematic researches, and one of the analyses targets
can be the determination of vulnerable locations, after which, with application of appropriate measures, traffic
safety level is improved. In this paper a model for traffic safety analysis in gravity zone of school is presented, which
is used for detection of locations with high levelo fc hildren vulnerability. The first method is statistical method,
and it is used for determination of objective risk using data about traffic accidents with children or locations with
accumulation of traffic accidents. The second method is questionnaire method, which is used for determination
of subjective risk, from parent and teachers attitudes about dangerous locations in school gravity zone. The third
method represents observation method, based on tour around school gravity zone, with special reference to thel
ocations detected during analysis of subjective and objective risk. Results of the research are: proposed measures for
improvement of children safety in traffic at locations with higher vulnerability risk, general measures and urgenti
nterventions.
Keywords: schoolzone, childrensafetyintraffic, analysesmethod, risk

1. УВОД
Рањиви учесници у саобраћају чине половину смртно страдалих у саобраћајним незгодама широм
света (WHO, 2009). Пешаци и бициклисти припадају групи рањивих учесника у саобраћају и посебно су
угрожени јер су директно изложени повредама (нису заштићени конструкцијом возила као путници). Са
друге стране, Светска Здравствена Организација (WHO) наводи да су у 2004. години, саобраћајне незгоде
биле водећи узрок смртног страдања становника старости до 29 година. Саобраћајне незгоде су 2004.
1 Асистент, Пешић Душко,дипл.инж.саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, duskopesic@sf.bg.ac.rs
2 Стручни сарадник, СмаиловићЕмир, дипл.инж.саобраћаја, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија,
smailovicemir@gmail.com
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године, код деце од 5–14 година, биле на другом месту водећих узрочника смртног страдања становника,
акод деце од 15–19 година, водећи узрочник смртног страдања. Деца су различито угрожена у саобраћају
у зависности од земље у којој живе. Деца која живе у неразвијеним и средње развијеним земљама имају
60% већи ризик да смртно страдају од последице саобраћајне незгоде у поређењу са децом која живе у
развијеним земљама. Јавни ризик деце (број погинуле деце на 100.000 становника) на глобалном нивоу
износи 10,7, у Југоисточној Азији 7,4, док је у Афричком региону 19,9(WHO, 2008).
Деца су различито угрожена у саобраћају према годинама старости. До десете године живота, деца
најчешће учествују у саобраћају у пратњи родитеља или старатеља. Након десете године живота, деца углавном
самостално учествују у саобраћају као пешаци или бициклисти, па се као последица повећане мобилности и
њиховог неискустваучествовања у саобраћају, јавља повећање ризика код ове категорије учесника.
Разумевање понашања деце у саобраћају је неопходан услов за дефинисање кључних фактора настанка
опасних ситуација у којима учествују деца. Понашање деце је врло често непредвидиво и зависи од разних
фактора. Грешке које праве деца у саобраћају условљене су ограниченим способностима примања више
информација, немогућношћу правилне процене брзине и удаљености возила, као и прецењивањем својих
могућности. Неретко је присутно и међусобно доказивање и такмичење између деце ко ће брже претрчати
коловоз испред возила и слично. Деца често греше и у процени времена потребног за прелазак улице, при
чему на њихово понашање утиче много различитих карактеристика.
Физичке карактеристике деце која похађају основну школу, као што су: телесна конституција, ‘’мала’’
висина и дужина корака, уз карактеристике понашања, представљају специфичности које често доводе до
стварања изненадне и неочекиване појаве детета на коловозу, па возачи немају могућност благовременог
реаговања и избегавања изненадно створене опасне ситуације.
Безбедност деце у саобраћају у великој мери зависи од осталих учесника у саобраћају. Имајући у
виду да деца у саобраћају најчешће учествују као рањиви ученици, то су деца у великој мери изложена
‘’утицајима’’ осталих учесника у саобраћају. Наведене чињенице указују на то да савремен концепт заштите
деце у саобраћају мора да подразумева концепт прилагођавања саобраћајног окружења потребама деце.
На основу искуства примене мера развијених земаља, главни правци деловања у области заштите деце у
саобраћају усмерени су на: снижавање дозвољеног нивоа алкохола у крви возача; забрану конзумирања
алкохола код ‘’младих’’ особа; спровођење кампања у безбедности саобраћаја; коришћење седишта за децу;
коришћење појаса; коришћење кацига за мотоцикле; ефикаснију обуку возача почетника.
Током последњих година развијени су посебни методи за анализу и унапређење саобраћајног
окружења,апосебно су значајне методе: Ревизије безбедности пројеката пута (RSA – RoadSafetyAudit) и Провере
безбедности постојећих путева (RSI – RoadSafetyInspection). У документу ‘’Планирање безбедних путева до
школе’’, Основне школе ‘’Hancock’’ (Norristown, Pennsylvania), наводи се да се ревизија безбедности саобраћаја
све више користи од стране субјеката који се баве унапређењем безбедности саобраћаја у зони школа. Документ
садржи ревизију безбедности саобраћаја у зони Основне школе ‘’Hancock’’, у Norristown-у (округ Mongomery), у
Pennsylvania-и. Ревизија безбедности саобраћаја је укључивала тим експерата из области безбедности саобраћаја,
који су, помоћу ‘’контролне листе’’ (енг. ‘’checklist’’), идентификовали и документовали посматране саобраћајне
услове током прегледа области за коју је вршена ревизија. Тим је вршио ревизију, тако што је пешачио кроз
улице (у оба смера), које су биле предмет ревизије и снимао услове користећи припремљену ‘’контролну листу’’.
Након ревизије безбедности саобраћаја, тим је вршио истраживање, посматрајућипонашање пешака и возача
у области истраживања. Након обиласка простора истраживања тим је креирао табелу са свим запажањима.
Истраживачи су решења за уочене проблеме оцењивали оценом од -2 до +2, у зависности од ‘’користи’’ које
имају за пешаке, утицаја на остале учеснике у саобраћају и трошкова интервенције. На основу збира оцена
према критеријумима за решење, дефинисана су приоритетна решења. Представљена решења су подељена у две
групе, и то: активности за унапређење безбедности деце у саобраћају према приоритету и хитне интервенције
које је неопходно спровести, а које не захтевају велика материјална средства.
Многа истраживања безбедности деце у саобраћају могу допринети утврђивању ‘’доказаних’’ мера којима
се може унапредити безбедност деце у саобраћају. У Alberta-и (Kattanetal, 2007), јевршено истраживање
поштовања ограничења брзине кретања у зони школа и зони игралишта, у којима је брзина кретања возила
ограничена до 30 km/h. Циљ истраживања је био да се утврди поштовање ограничења брзине у зонама
школа и зонама игралишта. Узорак за ово истраживање је био 11 зона школа и 16 зона игралишта случајно
изабраних у четири кварта града Calgary-и, у области Alberta-и (Canada). Истраживање је показало да је
85-ти перцентил брзине кретања возила у зонама школа незнатно мањи од 85-ог перцентила брзина возила
у зонама игралишта. Резултати истраживања су показали да је 85-ти перцентил брзина возила мањи на
путевима са дисплејем, раскрсницама регулисаним семафорима, зонама дужим од 200 m, на улицама поред
којих постоји заштитна ограда и у зонама у којима су школе и игралишта ближи путевима (растојање до 50
m од пута). Аутори су закључили да је за побољшање безбедности деце, потребно да табле које означавају
зоне школе или зоне игралиштабуду уочљивије и постављене на месту ‘’стварног почетка’’ зоне.
На основу анализе представљених истраживања безбедности деце у саобраћају и анализе окружења
основних школа у Новом Садукоја су реализована за потребе студије ‘’Макроистраживање безбедности
деце у саобраћају на подручју града Новог Сада’’, у раду је развијен и представљен модел анализе безбедности
саобраћаја у зони школе.
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
У овом раду је представљен модел истраживања безбедности деце у саобраћају у окружењу школе, а на
примеруОсновне школе ‘’Соња Маринковић’’. Предмет истраживања је обухватио анализу зоне школе и
анализу локација повећане угрожености деце у гравитационом подручју школе.
Анализа безбедности саобраћаја у зони основне школе је обухватила три истраживања, при чему су
закључци, добијени у једном делу истраживања, коришћени у осталим деловима истраживања. Према
редоследу, спроведена су следећа истраживања (Слика 1.):
1) Анализа саобраћајних незгода у којима су учествовала деца до 14 година старости у Новом Саду,
у гравитационом подручју школе, за период од 2003. до 2010. године. Посебна пажња је посвећена
просторној и временској дистрибуцији саобраћајних незгода и типичним ситуацијама у којима су
деца најчешће учествовала у саобраћајним незгодама.
2) Анализа ставова ученика, родитеља ученика и наставника основне школе о саобраћајном образовању
деце, мерама потребним за унапређење саобраћајног образовања деце, субјективно опасним местима
у окружењу школе као и на путу деце од куће до школе. У оквиру субјективних ставова, посебну
целину супредстављали ставови управе школе о опасним локацијама у окружењу школе. Анализа
ставова јеспроводена путем анкетирања.
3) Обилазак зоне школе, као и обилазак локација објективно и субјективно повећане угрожености деце у
саобраћају, које су идентификованеу претходним деловима истраживања. Наиме, прво је вршен обилазак
зоне школе и идентификовани су проблеми у зони школе, а затим је вршен обилазак објективно и
субјективно идентификованих опасних локација у гравитационом подручју школе. Као основа за обилазак
локација послужили су закључци везани за анализу саобраћајних незгода са учешћем деце и закључци
везани за анализу ставова ученика, родитеља ученика и наставника. У зони школе, као и на субјективно
и објективно опасним локацијама вршено је посматрање понашања пешака и возача са циљем да се
утврде проблеми безбедности саобраћаја. Приликом обиласка зоне школе пажња је посвећена и анализи
проблема које је препознало руководство школе.

Слика 1. Модел анализе безбедности
саобраћаја у зони школе

Слика 2. Гравитационо подручје Основне школе
‘’Соња Маринковић’’

Простор примене модела представљају улице у гравитационом подручју зоне школе. Гравитационо
подручје представља простор у окружењу школе из којег децадолазе у школу, а дефинисано је на основу
анкетног истраживања родитеља ученика школа. Наиме, анкетним истраживањем су одређене локације
становања ученика (родитеља ученика) које су коришћене за одређивање гравитационог подручја зоне
школе. На слици 2 је приказано гравитационо подручје Основне школе ‘’Соња Маринковић’’.
За истраживање безбедности саобраћаја у зони основне школе коришћене су следеће методе: метод
анализе, метод класификације, метод компарације,статистички метод, метод анкетирања и метод студије
случаја.Истраживање безбедности саобраћаја у окружењу школе је обухватило примену дескриптивне
статистике, коришћење Т теста и Pearsono’s теста за утврђивање основних законитости. Подаци о
саобраћајним незгодама са учешћем деце су прикупљени на основу дневних извештаја Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе Нови Сад.
2.1. Критеријуми за утврђивање субјективно и објективно опасних локација
Критеријум за одабир објективно опасних локација у гравитационом подручју школе је био да су се догодиле
најмање две саобраћајне незгоде са учешћем деце на тој локацији или локације на којима су се догодиле саобраћајне
незгоде са тешким телесним последицама по дете или локације на којима је смртно страдало дете.
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Критеријум за селекцију и утврђивање субјективно опасних локација у гравитационом подручју школе је
био да су три или више анкетирана родитеља препознали место као локацију повећаног ризика. Наиме, како се
на основу извршених анализа ставова анкетираних родитеља појавио већи број субјективно опасних локација у
гравитационом подручју школе, то је било неопходно извршити селекцију субјективно опасних места.
Локације које су се појавиле као субјективно опасне не значи и да су реално опасне. Наиме, приликом
обиласка локације утврђују се евентуални недостаци и опасности на наведеној локацији. Приликом обиласка
зоне школе и гравитационог подручја школе може се појавити опасна локација која није идентификована,
нити као објективно опасна, нити као субјективно опасна, односно локација коју истраживачки тим
идентификује као додатно опасну локацију. Таква локација се додаје списку локација које су означене као
опасне. Обиласком опасних локација, може доћи до преклапања локација, односно могуће је да се иста
локација појави и као субјективно и као објективно опасна.
На локацијама повећаног објективног или субјективног ризика вршисе посматрање понашања пешака
и возача моторних возила, помоћу припремљене листе понашања пешака и возача.
2.2. Ограничења у примени модела на примеру Основне школе ‘’Соња Маринковић’’
Модел анализе безбедности саобраћаја у зони школе је примењен у гравитационом подручјуОсновне школе
‘’Соња Маринковић’’, па су се са једне стране појавила ограничења везана за узорак саобраћајних незгода које
су се догодиле у гравитационом подручју зоне школе, а са друге стране су се појавили непотпуни подаци о
саобраћајним незгодама и ‘’мали’’ број реализованих анкета. Наиме, како су у истраживању анализиране
саобраћајне незгоде са учешћем деце које су се догодиле у гравитационом подручју школе, то је број саобраћајних
незгода са учешћем деце у гравитационом подручју школе 30, па није поуздано изводити закључке о околностима
саобраћајних незгода са учешћем деце на тако малом узорку. Са друге стране на основу расположивих података
у истраживању није било могуће извршити дубинске анализе саобраћајних незгода са учешћем деце. Такође,
узорак реализоване анкете је био мали. Наиме, укупан број анкетираних је био51, и то 21 ученик, 21 родитељ
анкетираних ученика и 9 наставника основне школе. У односу на укупан број ученика у Основној школи
‘’Соња Маринковић’’, анкетирано је око 2% ученика. Уколико би у истраживању учествовао већи број ученика,
родитеља и наставника могуће је да би се добили и другачији резултати ставова.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Анализом саобраћајних незгода са учешћем деце, уочено је да су у посматраном подручју најугроженија
деца старости од 9 до 13 година. У највећем броју саобраћајних незгода учествовала су деца старости од 10
година. Типична ситуација саобраћајне незгоде (30% саобраћајних незгода) у којој учествује дете пешак, је
на пешачком прелазу који је регулисан светлосним сигналима, при чему је дете ходом долазило возилу са
леве стране. Највећи број саобраћајних незгода са учешћем деце се догодио у периоду од 12 до 20 часова.

Скица 1. Приказ проблема безбедности саобраћаја у окружењу школе на примеру ОШ ‘’Соња Маринковић“

Резултати анкетирања ученика су показали да ученици од другог разреда основне школе почињу
самостално да долазе и одлазе из школе, а да већина учитеља сматра да су деца пре уписа у основну школу
способнa за самостално учешће у саобраћају. Управо први и други разред представља најважнији период
за саобраћајно образовање деце, и том узрасту је ‘’најпотребније’’ саобраћајно образовање. У истраживању
ставова ученика, ученици су навели да су највећи број опасних ситуација у саобраћају доживели као пешаци,
док је око 5% ученика доживело саобраћајну незгоду. Незгоде у којима су анкетирана деца учествовала
имале су за последицу материјалну штету или лаке телесне повреде.
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Анализа саобраћајног система је обухватила обилазак зоне школе и уочавање проблема безбедности
деце у саобраћају у зони школе. Обиласком школе утврђене су границе зоне школе. Проблеми безбедности
деце у саобраћају који су уочени приликом обиласка школе су евидентирани, фотографисани и приказани
на Скици проблема (Скица бр. 1), а као најзначајнији проблеми у зони Основне школе ‘’Соња Маринковић’’
су: улаз/излаз из школског дворишта на улицу није безбедан; кретање деце коловозом, због непрописно
паркираних возила или тротоара који немају одговарајућу ширину; ‘’регулисане’’ паркинг површине у висини
пешачких прелаза на којима паркирана возила ограничавају прегледност на пешачким прелазима; границе
зоне школе нису обележене у складу са важећим правилником о саобраћајној сигнализацији; ступање деце
на коловоз између паркираних возила; у зони школе није забрањено претицање возила што је посебно
опасно у присуству деце на коловозу; вертикална саобраћајна сигнализација је заклоњена крошњама дрвећа;
непостојање пешачких прелаза у улици Толстојевој на путањама кретања деце и др.

Слика 3. Субјективно и објективно опасне локације у гравитационом подручју школе

На основу претходно наведених критеријума, идентификовано је осам објективно опасних локација
и четири субјективно опасне локације у гравитационом подручју школе. Применом софтверског алата
АrcGIS-а, извршено је позиционирање локација (Слика 3.). На идентификованим локацијама извршено је
посматрање понашања пешака и возача са циљем да се утврде проблеми безбедности саобраћаја.
На локацијама повећаног субјективног и објективног ризика у гравитационом подручју Основне школе
‘’Соња Маринковић’’ уочени су следећи проблеми безбедности саобраћаја: небезбедан прелазак улице на
пешачком прелазу (пешачки прелаз који се налази на шест саобраћајних трака у улицама у којима постоји
значајан проток возила); конфликт возила у левом или десном скретању са пешацима или бициклистима на
‘’бочним’’ странама раскрснице; конфликт пешака и бициклиста на површинама ван коловоза (тротоарима
и бициклистичким стазама у висини раскрсница); прелазак пешака ван обележених пешачких прелаза
(недостају пешачки прелази на путањама кретања пешака); небезбедно заустављање пешака и бициклиста
на разделном острву (недовољна ширина разделног острва); неодговарајуће улично осветљење.

4. ДИСКУСИЈА
У спроведеном истраживању није било ‘’преклапања’’ локација повећаног субјективног и објективног
ризика. Наиме, родитељи су као субјективно опасне локације означили локације које не представљају
локације повећаног објективног ризика, према представљеном моделу истраживања. Резултати
истраживања се могу тумачити тиме да су родитељи препознали опасне локације на путањама кретања
деце до школе, али да су се незгоде, међутим, догађале на ‘’неким другим’’ локацијама.
Анализом саобраћајних незгода са учешћем деце уочено је да се највећи број саобраћајних незгода са
децом пешацима догодио на пешачком прелазу који је регулисан светлосним сигналима. Овакви резултати
истраживања се евентуално могу тумачити тиме да у гравитационом подручју школе постоји већи број
пешачких прелаза који су регулисани светлосним сигналима. Највећи број саобраћајних незгода са учешћем
деце се догодио у периоду завршетка наставе у школи, односно у послеподневном периоду дана, што се
може тумачити тиме да након завршетка наставе у школи постоји повећана мобилност деце,а због тога
и већа изложеност деце ризику. Таква информација за родитеље има велики значај у циљу контролисања
понашања и путање кретања детета. Резултати анализе саобраћајних незгода везани за време догађања
саобраћајних незгода се разликују од става родитеља. Наиме, родитељи су у анкетном истраживању навели
да су њихова деца најугроженија приликом одласка у школу.
Упоредна анализа података о саобраћајним незгодама и анкетног истраживања указује на то да су деца
у саобраћају најугроженија у периоду када ‘’почињу’’ самостално да долазе и одлазе из школе. Добијени
резултати анализе саобраћајних незгода и анкетног истраживања указују на значај саобраћајног образовања
деце. Наиме, деци је ‘’најпотребније’’ саобраћајно образовање у периоду до девете године живота, односно у
периоду до почетка самосталног учешћа у саобраћају.
Став анкетираних учитеља је да су деца пре уписа у основне школе способна да самостално учествују у
саобраћају, што указује на погрешно и опасно уверење учитеља, јер су управо учитељи и родитељи особе које
треба деци да укажу на опасности у саобраћају и да их ‘’оспособе’’ за безбедно учешће у саобраћају, и то до девете
године живота.
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Упоредном анализом ученика који су имали опасну ситуацију у саобраћају и ученика који су имали
незгоду у саобраћају, може се закључити да постоји значајна повезаност између ученика који су учествовали
у опасним ситуацијама и ученика који су доживели саобраћајну незгоду. То је и показао Pearson’s коефицијент
који износи 0.98 са вероватноћом поузданости 0.01 (r=0.98, p=0.01). Резултат се може тумачити тиме да
постоји јака позитивна веза између ученика пешака који су доживели опасну ситуацију у саобраћају и ученика
пешака који су доживели саобраћајну незгоду. Такви резултати се могу евентуално тумачити такода деца која
су склона ‘’ризичном понашању’’ имају значајно већу ‘’шансу’’ да учествују у саобраћајној незгоди.

5. ЗАКЉУЧАК
Резултат представљеног модела истраживања јесте идентификовање проблема безбедности саобраћаја
у зони школе, идентификовање локација повећаног ризика, као и проблема који постоје на тим локацијама
у гравитационом подручју школе. На основу идентификованих проблема, дате су генералне ‘’смернице’’ како
треба решавати проблем. Након идентификације локација и усмеравања ка решавању проблема, потребно је
сачинити пројекте за сваку локацију према представљеним мерама. Одређене локације је потребно посматрати
у дужем временском периоду и прикупити додатне информације о наведеној локацији (проток возила и пешака,
план рада семафора и др.),како би се дефинисале мере унапређења безбедности деце у саобраћају.
Основни циљеви представљеног модела истраживања би били:
-- Смањење броја саобраћајних незгода у којима учествују деца;
-- Дефинисање модела анализе безбедности саобраћаја у зони школа који ће дати допринос унапређењу
безбедности саобраћаја у зони школе;
-- Подизање нивоа саобраћајно-безбедносне културе и информисаности деце, родитеља и наставника,
што у крајњој мери даје дуготрајне и позитивне ефекте;
-- Истицање значаја проблема безбедности деце и ангажовање других сегмената друштва на повећању
безбедности деце.
Родитељи приликом едукације деце морају имати у виду наведене опасне локације на путу до школе и
усмеравати децу да се крећу одговарајућом путањом до школе. Конкретним обиласком опасне локације
са дететом, родитељи могу деци практично показати начин кретања на таквим локацијама. Управа школе
мора уложити напор да се проблеми безбедности деце у саобраћају око школског дворишта реше и деци
омогући безбедан и пријатан боравак у школи.
За наставак развоја модела анализе безбедности саобраћаја у гравитационом подручју школе потребно
је применити представљени модел на већем броју школа. За зоне других школа потребно је размотрити
могућност дефинисања другачијег критеријума утврђивања локација повећаног ризика деце у саобраћају.
Наиме, за сваки простор истраживања потребно је одредити просечан број саобраћајних незгода у
одређеном периоду, а локације на којима се догађа већи број незгода потребно је анализирати и представити
мере унапређења.Унапређење модела, а самим тим и квалитетнији резултати, могу се постићи снимањем
и анализирањем понашања деце у време када се крећу на путу од куће до школе, као и у различитим
временским условима (дневни и ноћни услови).
Модел истраживања се може применити и на начин да се анализирају само индиректни показатељи
безбедности деце у саобраћају у зони школе, а што подразумеваобилазак зоне школе и посматрање
понашања пешака и возача у зони школе. Савремени концепт заштите деце у саобраћају се заснива на
прилагођавању саобраћајног окружења деци. На такав начин се мора и приступити анализи зоне школе и
гравитационог подручја школе.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА МЛАДИХ ВОЗАЧА СА АСПЕКТА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
THE RESEARCH OF YOUNG DRIVERS’ ATTITUDES FROM THE
ASPECT OF TRAFFIC SAFETY
Марина Миленковић1
Резиме: Проблем младих возача са аспекта безбедности саобраћаја је јако комплексан. Бројни су фактори
који стоје иза овог проблема, специфична је сама природа проблема и специфичне су околности настанка
саобраћајних незгода у којима учествују млади возачи. Имајући то у виду, циљ овог истраживања је био
да се утврде кључни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у општини Куршумлија,
а потом да се прикажу разлике у ставовима младих возача мушког и женског пола, ученика Гимназије,
Економске и Техничке школе. У студији је коришћен упитник који се састојао од 45 питања. Испитаницима
су током школског часа подељени упитници у папирној форми, које су они сами попуњавали. Резултати
показују да су доминантни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у општини
Куршумлија: непоштовање услова пробне возачке дозволе, некоришћење сигурносног појаса, употреба
мобилног телефона у току вожње, брза вожња и вожња под утицајем алкохола. Истраживање спроведено
у општини Куршумлија показује да мушкарци имају мање исправне ставове и понашања у саобраћају и
да су самим тим ризичнији у саобраћају у односу на младе жене возаче. Упоређивањем ставова младих
возача по школама које они похађају дошло се до закључка да се ове популације умногоме разликују и да је
социолошки утицај школе као средине заиста велики.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, млади возачи, ставови, пол, школа
Abstract: The problem of the young drivers from the aspect of traffic safety is very complex. There is a number
of factors behind this problem, the very nature of the problem and circumstances of accidents in which young
drivers participate are specific. Keeping this in mind, the aim was to determine the key issues of young drivers
from the aspect of traffic safety in municipality of Kursumlia and then to show the differences in the attitudes of
young male and female drivers, the students of Gimnazia, Ekonomska and Technical School. The questionnaire
used in this study consisted of 45 questions. During the lesson the questionnaires in a paper form were given to
the respondents, which they filled in by themselves. The results show that the dominant problems of the young
drivers from the aspects of traffic safety in municipality of Kursumlia are: disregard of the conditions of temporary
driving licence, non-use of seat belt, mobile phone use while driving, speeding and driving under the influence
of alcohol. The research conducted in municipality of Kursumlia shows that men have less correct attitudes and
behavior in traffic and they represent higher risk in traffic than young women drivers. Comparing the attitude of
the young drivers through schools which they attend, it is obtained that these populations are much different and
the sociological impact of the school environment is very significant.
Keywords: traffic safety, young drivers, attitudes, gender, school

1. УВОД
Посматрајући ланац фактора безбедности саобраћаја Човек-Возило-Пут-Околина (Ч-В-П-О), намеће се
закључак да је најзначајнији фактор безбедности саобраћаја заправо човек. Човек као фактор безбедности
саобраћаја присутан је директно, као учесник у саобраћају, и индиректно, као градитељ путева и онај који
1 студент мастер студија, Миленковић Марина, дипл.инж.саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
marinamilenkovic89@yahoo.com
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их одржава, као конструктор возила и онај који их одржава, као онај који доноси законе о безбедности
саобраћаја и брине се о њиховој примени. При томе се посебно мисли на возаче, с обзиром да они
представљају најслабију ,,карику” у ланцу. Много је елемената возача који на различите начине утичу на
активну и пасивну безбедност саобраћаја а међу њима се посебно истичу способности, знања, ставови и
понашања возача. Различите старосне групе имају различита знања, ставове, способности и понашања и
различиту изложеност саобраћају (Липовац, 2008).
Унутар групе возача, као посебна категорија, издвојили су се млади возачи. Разлог због ког су се млади
возачи посебно издвојили и због ког су предмет бројних истраживања јесте управо тај што су превише
заступљени у саобраћајним незгодама са смртним исходом. Млади возачи се дефинишу као возачи који
имају до 25 година, имајући у виду да узраст неопходан за добијање возачке дозволе варира од једне земље
до друге. Они представљају већу опасност од осталих возача најпре за њих саме а онда и за своје путнике
и друге учеснике у саобраћају. Овај проблем намеће велике трошкове како за појединце тако и за њихове
породице и за друштво уопште.
Саобраћајне незгоде су главни узрок смрти особа узраста између 15 и 24 године у земљама OECD2.
На глобалном нивоу, подаци Светске здравствене организације показују да су, 2002. године, саобраћајне
незгоде биле други највећи узрок смрти особа узраста од 15 до 29 година, и први највећи узрок смрти
мушкараца истог узраста. Заступљеност младих у укупној популацији у земљама OECD је у 2004-ој години
износила свега 10%, док је заступљеност младих возача у укупном броју погинулих возача износила чак
27% (OECD, 2006). Истраживања спроведена у Холандији показују да је у саобраћајним незгодама које су
изазвали млади возачи, на сваких 10 погинулих младих возача погинуло и 6 путника у возилима младих
возача и 7 других учесника у саобраћају (SWOV, 2004).
Младост је период сазревања, експериментисања и јаких емоција, испитивања и рушења граница. Такође
је период у којем већина људи учи да вози. Висок ниво ризика у овом узрасту је последица комбинације три
кључна фактора – узраст, искуство и пол, при чему овај ризик повећавају околности у којима многи млади
често возе, укључујући вожњу у ноћним условима, вожњу са младим путницима, вожњу при великим
брзинама, вожњу под утицајем алкохола и дрога, и вожњу без адекватне употребе система заштите унутар
возила (OECD, 2006).
Млади мушкарци возе више од младих жена. У Финској на пример, жене возе упола мање (Laapotti, 2003).
Међутим, начин вожње је такође значајан. Са аспекта безбедности, вожња од стране женa је мање изложена
ризицима него што је то случај са мушкарцима. Младе жене више возе у изграђеним областима и ретко кад
возе у лошим временским условима (Forsyth еt al, 1995; Laapotti, 2003). Млади мушкарци обично више возе
током слободног времена и ноћу, са пријатељима, и у овим околностима доживљавају већи број саобраћајних
незгода (Begg еt al, 2001; Laapotti, 2003). Вожња има другачије значење за жене и мушкарце. Док жене обично
возе директно од једног места до другог, мушкарци више времена проводе возећи зарад саме вожње. Осим
тога, истраживања показују да су млади возачи мушког пола генерално склонији ризиковању, потрази за
сензацијом, брзој вожњи и антидруштвеном понашању него жене. Такође, веома често прецењују своју
способност, вештину у вожњи и подложнији су утицајима својих пријатеља (ОECD, 2006).
Циљ овог истраживања је био да се утврде кључни проблеми младих возача са аспекта безбедности
саобраћаја у општини Куршумлија, а потом да се прикажу разлике у ставовима и понашању младих возача
мушког и женског пола, ученика Гимназије, Економске и Техничке школе.
Истраживање ставова младих возача је спроведено у општини Куршумлија, тачније у три средње
школе које се налазе на овом подручју (Гимназија Куршумлија, Економска школа Куршумлија и Техничка
школа ,,Ђуро Ђаковић“ у даљем тексту Гимназија, Економска и Техничка школа) и у једној средњој школи
у Београду (XII београдска гимназија) која је послужила као контролна група.
Анкетирање младих возача је вршено у периоду од 20.04. до 25.04.2012. године у средњим школама
општине Куршумлија и од 21.05. до 23.05.2012. године у XII београдској гимназији.
Најважније ограничење овог рада се односи на то да је код групе испитаника који похађају Техничку
школу статистички значајно већа заступљеност младих возача мушког пола у односу на групе испитаника
који похађају Гимназију и Економску школу, а што је последица саме полне структуре ове школе. Из тог
разлога, разлике у ставовима и понашању младих возача који похађају Гимназију, Економску и Техничку
школу могу бити последица не само социолошког утицаја средине (чији се утицај хтео утврдити) већ и
последица разлика у ставовима и понашању младих возача мушког и женског пола. Друго ограничење овог
рада се односи на релативно мали узорак анкетираних возача.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Према дизајну ово истраживање спада у студије пресека опсервационог типа. Метод прикупљања
података био је анкета. Испитаницима су током школског часа подељени упитници у папирној форми, које
су они сами попуњавали. За обављање анкете добијена је најпре усмена дозвола директора школа.
2 OECD – Организација за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Cooperation and Development)
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Студијска популација су били млади возачи, учесници у саобраћају. Узорачку популацију су чинили
ученици следећих средњих школа: Гимназија Куршумлија, Економска школа Куршумлија, Техничка школа
Куршумлија и XII београдска гимназија, који су имали положен возачки испит. Истраживачки узорак
су чинили сви ученици који су тих дана били присутни у поменутим школама а који су имали положен
возачки испит.
У студији је коришћен упитник који је ауторка самостално саставила. Упитник се састојао од 45 ставки,
која су обухватала основна социодемографска обележја (пол, старост, школа коју испитаник похађа), као и
питања о ставовима и понашању у саобраћају. Упитник се састојао од питања затвореног и полуотвореног
типа. Поред упитника као техника прикупљања података коришћена је још и скала процене, где су
испитаници имали задатак да оцене неку појаву оценама од један до пет.
База је формирана у програму Microsoft Office Excel v. 2007. Подаци су анализирани у статистичком
софтверском пакету IBM SPSS Statistics v. 20, и при томе су коришћене стандардне методе дескриптивне
и аналитичке статистике. Нормалност дистрибуције тестирана је инспекцијом хистограма и KolmogorovSmirnov тестом. Будући да су расподеле свих омерних варијабли статистички значајно одступале од
нормалне расподеле, коришћени су непараметарски методи. За дескрипцију коришћени су: медијана
(Me) и интерквартилни опсег (Q1-Q3), односно апсолутне (n) и релативне фреквенције (%), а за процену
значајности разлике Pearson-ov χ2 тест, Kruskal-Wallis-ova ANOVA i Mann-Whitney-jev тест суме рангова
U-тест. За процену значајности повезаности коришћена је непараметарска Speаrmаn-ovа корелација ранга
(ρ). Постављена је нулта хипотеза (H0) која гласи: Не постоји статистички значајна разлика између група
и радна хипотеза (Ha) која гласи: постоји статистички значајна разлика између група. Праг статистичке
значајности (α) постављен је на 5%. Стога, уколико је p≤0,05, одбацује се H0 и прихвата Ha. Уколико је
p>0,05 прихвата се H0.

3. РЕЗУЛТАТИ
У истраживању је учествовало 174 испитаника од којих је 65,5% мушког а 34,5% женског пола. Mедијана
старости испитаника износи 18 година, а интерквартилни опсег је од 18 до 19 година. Mедијана возачког
стажа испитаника износи 9,5 месеци, а интерквартилни опсег је од 6 до 12 месеци.
Истраживање је показало да је 5% испитаника учествовало (као возач) у саобраћајној незгоди (графикон
1), а да је 13% испитаника кажњавано због непоштовања саобраћајних прописа (графикон 2). Имајући у
виду да је медијана возачког стажа испитаника свега 9,5 месеци мора се рећи да проблем заиста постоји.
Истраживање је такође показало да не постоји статистички значајна разлика у старости и возачком стажу
испитаника који су учествовали и оних који нису учествовали (као возачи) у саобраћајној незгоди (Zu=0,393; p=0,694 и Zu=-1,686; p=0,092). А, резултати добијени U-тестом су показали да постоји статистички
значајна разлика у возачком стажу испитаника који су кажњавани због непоштовања саобраћајних прописа
и оних који нису кажњавани због непоштовања саобраћајних прописа, односно, већа је вероватноћа да ће
млади возачи (при томе се мисли на возаче старости 17, 18 и 19 година, с обзиром да су узорак чинили
возачи ове старосне доби) са дужим возачким стажом бити кажњавани због непоштовања саобраћајних
прописа у односу на младе возаче са краћим возачким стажом, што са једне стране може бити последица
дуже изложености саобраћају, а са друге стране последица опуштања младих возача након одређеног броја
пређених километара (Zu=-2,109; p=0,035). У истраживању се дошло до још једног јако важног налаза.
Наиме, код групе испитаника који су учествовали као возачи у саобраћајној незгоди је статистички
значајно већa заступљеност оних који су кажњавани због непоштовања саобраћајних прописа у односу
на групу испитаника који нису учествовали (као возачи) у саобраћајној незгоди (χ2=8,690; p=0,003), што се
може видети са графикона 3.

Графикон 1: Дистрибуција одговора испитаника на
питање ,,Да ли сте учествовали (као возач) у СН?“

2: Дистрибуција одговора испитаника на питање ,,Да ли
сте кажњавани због непоштовања саоб. прописа?“
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Графикон 3: Заступљеност кажњавања због непоштовања саобраћајних прописа
код испитаника који су учествовали и оних који нису учествовали (као возачи) у СН

Резултати показују да велики број младих возача не поштује услове пробне возачке дозволе. Од укупног
броја испитаника који су поседовали пробну возачку дозволу 26% је возило у периоду од 23.00 до 05.00
сати, 30% је користило мобилни телефон и друга средства за комуникацију у току вожње, 44% се кретало
брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на том делу пута, а чак 49% је возило без пратње
особе која има најмање 5 година возачког искуства, када им то условом пробне возачке дозволе није било
дозвољено. Што се тиче услова пробне дозволе који се односи на означавање возила посебном ,,П” ознаком
28,5% испитаника није поштовало овај услов.
Истраживање је показало да највећи број младих возача вози свакодневно а да као разлог вожње
најчешће наводе превоз од једног места до другог. Али, не треба заборавити и изузетно висок проценат
оних који су одговорили да најчешће возе како би обавили неки задатак (25%), и оних који најчешће возе
из разоноде и забаве (чак 21%).
Што се тиче коришћења сигурносног појаса од стране испитаника као возача, као сувозача, њихових
родитеља и пријатеља може се рећи да највећи број њих користи сигурносни појас, али је изузетно висок
проценат оних који понекад користе сигурносни појас а има и оних који уопште не користе сигурносни
појас. Од укупног броја испитаника 16% је одговорило да њихови родитељи понекад користе сигурносни
појас а 7% је одговорило да њихови родитељи уопште не користе сигурносни појас. Највећи је проценат
испитаника чији пријатељи понекад користе сигурносни појас (чак 55%), а 6% испитаника је одговорило да
њихови пријатељи не користе сигурносни појас. Јако је висок проценат испитаника који понекад користе
сигурносни појас када су на месту до возача (чак 29%), 7,5% уопште не користи сигурносни појас када је на
месту до возача, 19% испитаника (као возач) понекад користи сигурносни појас и један испитаник никада
не користи сигурносни појас (као возач). На основу резултата може се закључити да постоји разлика у
коришћењу сигурносног појаса од стране испитаника као возача и као сувозача. Када су на месту до возача
већи проценат испитаника не користи и понекад користи сигурносни појас. На питање из ког разлога
користите сигурносни појас највећи број испитаника је одговорио ,,Да не би платио/ла казну”. Дакле,
проблем и овде постоји и то не само због некоришћења сигурносног појаса већ и због погрешног разлога
коришћења сигурносног појаса. Резултати добијени Spearman-ovom корелацијом ранга су показали да
постоји статистички значајна повезаност у коришћењу сигурносног појаса између возача и њихових
родитеља и између возача и њихових пријатеља. Дакле, нису само млади возачи субјекти на које треба
обратити пажњу, ту су још и њихови родитељи и пријатељи чија понашања и ставови свакако утичу на
ставове и понашања младих возача у саобраћају.
Још један од проблема младих возача са аспекта безбедности саобраћаја је коришћење мобилног телефона
у току вожње. Истраживање је показало да чак 59% испитаника користи мобилни телефон у току вожње.
Алкохол је у бројним страним истраживањима представљан као кључни фактор, као фактор који је
присутан у многим саобраћајним незгодама у којима учествују млади возачи. Резултати овог истраживања
показују да је 20% младих возача возило под дејством алкохола. Испитаницама је још било постављено
питање ,,Да ли сте се некада возили возилом којим је управљао возач који је био под дејством алкохола?”.
Највећи број испитаника (57%) је одговорио ,,само пар пута”, нешто мање је оних који су одговорили
,,више пута“ (26%), а само 17% испитаника се никада није возило возилом којим је управљао возач који је
био под дејством алкохола. Као разлог вожње возилом којим је управљао возач који је био под дејством
алкохола највећи број испитаника је навео то што је возилом управљао један од њихових родитеља (41,4%).
Ови налази указују на то да је вожња под дејством алкохола чест случај у овој општини, и да не возе само
млади возачи под дејством алкохола већ да то чине и њихови родитељи.
Истраживање је показало да 14% испитаника узима цигарету док вози. Од укупног броја испитаника 15%
испитаника је одговорило да им се често дешава да су за воланом уморни, неиспавани, а 52% испитаника
је одговорило да им се често дешава да им, у току вожње, пажњу привуку неке друге ,,појаве” крај пута
(пролазници, излози...).
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Млади возачи су углавном мишљења да им гласна музика и гласан разговор сапутника не сметају док
возе. А чак 28% испитаника је прекршило неко правило у саобраћају не би ли се доказали пред друштвом.
Дакле, утицај вршњака сапутника на младога возача је јако велик и многи млади возачи нису спремни да
се одупру том утицају.
Проблем младих возача у општини Куршумлија се огледа и у томе да је 37% испитаника одоговорило да
их њихови родитељи никада нису саветовали како да се понашају у саобраћају, да је само 15% испитаника
одговорило да су их у предшколској установи учили како да се понашају у саобраћају и да је само 5%
испитаника научило нешто о саобраћају у основношколским и средњошколским установама.
Проблеми постоје и када се посматрају ставови младих возача о обуци у ауто-школама, а постоје и
у раду самих ауто-школа. За 45% испитаника обука у ауто-школи представља само начин да се дође до
возачке дозволе и највећи број испитаника је изабрао оне ауто-школе у којима је радио познаник њихових
родитеља (31%). Највећи број испитаника је имао од 35 до 40 часова практичне обуке (50%), али је изузетно
висок проценат оних који су имали мање од 35 часова практичне обуке (50%). Само 5% испитаника је
мишљења да кандидати у ауто-школама не полажу возачки испит и ,,преко везе” а 18% испитаника је
положило свој возачки испит ,,преко везе”.
Испитаници су имали задатак да оцене рад саобраћајне полиције, њихову стручност, мотивисаност,
ангажованост на послу и њихово поштење. Испитаници су стручност саобраћајне полиције оценили
тројком, мотивисаност, ангажованост на послу такође тројком а поштење двојком.

4. ДИСКУСИЈА
Истраживањем ставова младих возача са аспекта безбедности саобраћаја, у општини Куршумлија, и
упоређивањем ставова младих возача једне средње школе из општине Куршумлија (Гимназија Куршумлија)
са једном средњом школом из Београда (XII београдска гимназија) дошло се до одређених кључних
проблема младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у овој општини.
Доминантни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у овој општини су: непоштовање
услова пробне возачке дозволе, некоришћење сигурносног појаса, употреба мобилног телефона у току
вожње, брза вожња и вожња под утицајем алкохола.
Главни извор проблема јесу сами млади возачи са својим погрешним ставовима и ризичним понашањем.
Али, истраживањем се дошло и до налаза да поједини родитељи младих возача такође имају погрешне
ставове и лоша понашања. Проблеми који се тичу младих возача у општини Куршумлија постоје како у
раду саобраћајне полиције тако и у раду ауто-школа.
Многи резултати добијени у овом истраживању, који се односе на разлике у ставовима и понашању
младих возача мушкараца и жена, су у складу са резултатима страних истраживања. Истраживање
спроведено у општини Куршумлија показује да мушкарци имају мање исправне ставове и понашања у
саобраћају и да су ризичнији у саобраћају у односу на младе жене возаче.
Упоређивањем ставова младих возача по школама које они похађају дошло се до закључка да се ове
популације умногоме разликују и да је социолошки утицај школе као средине заиста велики. Резултати
показују да су ученици Техничке школе лошији са аспекта безбедности саобраћаја, да су њихови ставови и
понашања у саобраћају мање исправни и да су самим тим ризичнији у саобраћају (како за њих саме тако и
за остале учеснике у саобраћају) у односу на ученике који похађају Гимназију и Економску школу. Ученици
Економске школе су имали исправније ставове и понашања у саобраћају у односу на ученике који похађају
Гимназију и Техничку школу. Истраживање је такође показало који су то доминантни проблеми младих
возача са аспекта безбедности саобраћаја сваке школе понаособ. Ученици који похађају Техничку школу
су учествовали у већем броју саобраћајних незгода, више пута су били кажњавани због непоштовања
саобраћајних прописа, мање су поштовали услове пробне возачке дозволе, чешће су возили под утицајем
алкохола, чешће су прекорачавали ограничења брзине, и више пута су чинили прекршаје у саобраћају
не би ли се доказали пред друштвом у односу на ученике који похађају Гимназију и Економску школу.
Доминантан проблем младих возача који похађају Гимназију је некоришћење сигурносног појаса док је
доминантан проблем младих возача који похађају Економску школу то што им се често дешава да им у
току вожње пажњу привуку неке друге ,,појаве” крај пута (пролазници, излози…). Сада када су познати
кључни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја за сваку школу појединачно, потребно
је деловати одговарајућим кампањама и предавањима не би ли се погрешни ставови младих возача
искоренили. Па би свакако најпре требало спроводити кампање и предавања у Техничкој школи на тему
брзе вожње, вожње под утицајем алкохола, коришћења мобилног телефона у току вожње и др. У Гимназији
би требало одржати предавање и спровести кампању на тему коришћења сигурносног појаса а ученицима
који похађају Економску школу указати на то колико је важно да се сва пажња у току вожње усмери на саму
вожњу и до чега долази услед скретања пажње на неке друге ,,појаве” крај пута.
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5. ЗАКЉУЧАК
Проблем младих возача са аспекта безбедности саобраћаја је јако комплексан, бројни су фактори
који стоје иза овог проблема, специфична је сама природа проблема и специфичне су околности у којима
настају саобраћајне незгоде са младим возачима. Величину овог проблема увиделе су многе земље света,
али не и наша земља. Још 2006. године земље Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и
Конференције европских министара транспорта (ECMT) су увиделе значај овог проблема и написале
извештај под називом ,,Млади возачи: Пут ка безбедности”. Наша земља још увек нема никакав званични
извештај на ову тему. Дакле, оно што прво треба урадити је свакако спровођење истраживања на нивоу
државе, не би ли се на основу тога увидео обим проблема младих возача са аспекта безбедности саобраћаја
и испројектовале одговарајуће мере.
Безбедност младих возача у саобраћају у највећој мери зависи од њих самих, њихових ставова, знања,
способности и понашања. Истраживање је показало да велики број младих возача нема исправне ставове и
да су понашања многих младих возача ризична. Ставови се изграђују и утемељују од рођења и јако је тешко
променити ставове који су већ формирани. Како би будуће младе генерације биле безбедније у саобраћају
потребно је од самог рођења систематски и континуирано утицати на изградњу и утемељивање позитивних
ставова о безбедности саобраћаја. Пресудну улогу у томе има породица, добри узори и најранија искуства.
Али би у великој мери и увођење обавезних наставних програма на тему безбедности саобраћаја, у
вртићима, предшколским установама, као и у основној и средњој школи допринело утемељивању ових
позитивних ставова.
Спровођење кампања које би за циљну групу имале младе возаче а које би се односиле на кључне
проблеме у понашању младих возача (попут брзе вожње, вожње под утицајем алкохола, коришћење
мобилног телефона и тд.) би такође допринеле повећању безбедности младих возача.
Млади возачи су јако лоше оценили рад саобраћајне полиције па би једно од решења било и то да се
побољша сама обука саобраћајне полиције не би ли они били стручнији, ангажованији и поштенији у свом
раду. Бројна страна истраживања указују на то да се највећи број саобраћајних незгода у којима учествују
млади возачи догађа викендом у касним вечерњим и раним јутарњим сатима. Дакле, једна од мера би се
могла односити на повећање контроле од стране саобраћајне полиције у тим сатима на оним местима за
која се претпостави да су одредишта младих возача.
Ни ауто-школе нису радиле свој посао на прави начин. Заиста је велики број возача којима ауто-школе
нису одржале прописан број часова практичне обуке, а било је и оних младих возача који су до возачке
дозволе долазили ,,преко везе”. Дакле, мора да постоји стална контрола рада и ових институција, не би ли
се одређена правила поштовала.
Овај проблем захтева ангажованост различитих институција, стручњака и појединаца и није могуће
донети јединствену меру која би решила проблем. Мере морају бити добро осмишљене и организоване
и њих треба константно усавршавати и прилагођавати тренутној ситуацији како би се у што краћем
периоду постигли што бољи резултати. При томе је јако важна улога државе, улога локалне самоуправе,
медија и јавности. Оно што локална самоуправа може и мора да уради је свакако спровођење кампања,
увођење обавезних предавања у вртићима, школама на тему безбедности саобраћаја, усмеравање омладине
на спорт, такмичења и кроз извештавање становника ове општине путем локалних медија о проблемима
младих возача са аспекта безбедности саобраћаја да делује на ставове и понашања како младих возача тако
и њихових родитеља.
Све земље се суочавају са истим општим проблемом који се односи на младе возаче, а фактори који
стоје иза овог проблема су нужно исти. Као резултат, све земље морају да пронађу начин да дозволе младим
возачима да постану искусни, способни и безбедни на такав начин да минимизирају њихову изложеност
и изложеност ризику других људи.
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АНАЛИЗА УТИЦАЈА УМОРА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА
THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF DRIVER FATIGUE ON PROFESSIONAL
DRIVERS ROAD SAFETY
Јелица Давидовић1
Резиме: Широм света су спроведена бројна истраживања која указују да се 20-50% саобраћајних незгода
са комерцијалним возилима догоди због умора. Професионални возачи представљају важну категорију
возача, свакодневно су заступљени у саобраћају, превозе путнике или робу и њихова одговорност је на
веома високом нивоу. Управо ови возачи су најизложенији утицају умора. У циљу утврђивања реалног
стања у саобраћајним предузећима спроведено је истраживање међу професионалним возачима који су
запослени у трaнспортним предузећима широм Републике Србије. Основу истраживања чини прикупљање,
а затим анализа одговора на питања намењених професионалним возачима о њиховом свакодневном раду
и одмору који утичу на појаву умора. Резултати показују да већина возача ради више него што је Законом
одређено. Такође, када се осећају поспано најчешће пију кафу и слушају радио, возачи који мењају смене
више возе ноћу и чешће су поспани за воланом. Ограничење истраживања је искреност возача приликом
попуњавања анкете. Предложене су мере у циљу елиминисања, односно смањења умора, на основу
постојећег стања забележеног истраживањем и угледом на страна искуства.
Кључне речи: професионални возачи, умор, саобраћајне незгоде, безбедност саобраћаја
Abstract: All around the world many studies have been carried out and indicated that 20-50% of commercial
vehicle accidents occur because of fatigue. Professional drivers represent an important category of drivers who are
present in traffic every day, transporting passengers or goods and their responsibility is at a very high level. These
drivers are most exposed to the impact of fatigue. In order to determine the real situation in the transportation
companies, a survey has been conducted among professional drivers who are employed in transport companies
across the Republic of Serbia. The research consists of collecting and analyzing the professional driver’s answers
about their daily work and rest that influence the occurrence of fatigue. The results have shown that most drivers
work more than it is defined by law. Also when they feel sleepy they drink coffee and listen to the radio. Drivers who
change shifts drive more frequently at night and they are more often sleepy at the wheel. What restricts the research
is driver’s sincerity while filling the survey. Measures have been proposed to eliminate or reduce fatigue, based on
the current situation obtained from researching and international experience.
Keywords: professional drivers, fatigue, traffic accidents, traffic safety

1. УВОД
У данашње време друштвени живот се ставља испред здравља, многи возачи мало воде рачуна о
количини и квалитету свог сна. Последице умора за воланом су саобраћајне незгоде. Проблем је што
количина умора не може да се утврди помоћу апарата, као што може количина алкохола у крви. Такође,
једно од важних питања које се намеће у вези са умором је да ли су возачи свесни ризика када отпочињу
вожњу иако знају да су уморни?
Да се саобраћајне незгоде као последица умора не јављају само у нашој земљи сведоче бројне студије
спроведене широм света. Почевши од Сједињених Америчких Држава, преко Канаде, Велике Британије,
1 студент мастер академских студија, Давидовић Јелица, дипл.инж.саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
jelicadavidovic@yahoo.com
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АНАЛИЗА УТИЦАЈА УМОРА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА
Кине и Малезије до Аустралије доста је рађено на истраживању узрока саобраћајних незгода и утврђено
је да се од 25-50% (Garder et al, 1994) саобраћајних незгода догоди управо због умора. У Аустралијској
организацији за безбедност саобраћаја процењује се да је 25 - 30% (чак и до 50%) саобраћајних незгода
на путевима повезано са спавањем (http://www.atsb.gov.au/publications/publications-list.aspx?s=1&itemCou
nt=20&startIndex=0&publicationType=Statistical%20Publication&sort=PublicationDate&sortAscending=descen
ding, посећено 20.7.2012.). Студија из 1994. године (Summala и Mikkola, 1994.) процењује да поспаност
возача учествује у 6% незгода, 15% фаталних незгода и 30% незгода на ванградским путевима. Веома је
значајна веза између телесне тежине, поспаности и ризика од незгода код професионалних возача, која
је испитивана у 11 од 16 студија. Професионални возачи су склонији гојазности од остале популације.
Wiegand (Wiegand et al, 2009) је описао да су гојазни возачи склонији умору и учешћу у критичном догађају.
Међутим у тој студији није мерена опструктивна ноћна апнеа2, али гојазност је описана као фактор који
утиче на дневну поспаност и умор. Иако је било познато да гојазност утиче на умор, дневну поспаност и
поремећаје у дисању није се знало која вредност индекса гојазности утиче на повећање ризика од незгода.
Federal Motor Carrier Safety Administration у САД-у, 2008. године је препоручила да сви професионални
возачи који имају индекс гојазности већи од 30 ураде тестирање на опструктивну ноћну апнеу. Biggs је у
својој студији (Biggs et al, 2004) закључио да подршка управе има велики утицај на појаву умора. Уколико
су возачи под притиском управе услед нагомилавања стреса долази до пораста умора. Рад са возачима да
се направи флексибилнији, реалнији приступ распореду и практичном раду ће изазвати бољу процену
привржености безбедности од стране руководства. Заузврат ће возачи осетити подршку управе и смањиће
се ниво стреса и умора.
Највећи број трагичних незгода у Малезији догађа се у раним јутарњим сатима, оне резултирају
озбиљним жртвама (Mohamed et al, 2012). Овим незгодама се бар делимично приписују умор и поспаност.
Телесни сат је програмиран тако да појединци могу бити поспани два пута дневно: прво током уобичајеног
периода спавања, средином ноћи (01:00 - 06:00), са најкритичнијим периодом око 6 ујутру. Следећи период
се јавља 12 сати касније, 12:00 - 16:00 поподне. Многе студије су показале да је ризик учешћа лица у незгодама
ноћу 10 пута већи него дању.
У америчкој студији која је спроведена од стране NCSDR/NHTSA3 (1998) идентификоване су три
најризичније групе возача: 1) мушкарци старости 16-29 година, 2) радници који раде по сменама, 3) особе
које имају проблема са спавањем. Карактеристичне су врсте незгода које настају под дејством умора (Horne
и Reyner, 1995). Незгоде које настају под дејством умора имају веће последице, вероватно због већих брзина,
зато што возач не предузима никакву акцију у циљу избегавања, дакле нема кочења пре судара. Horne и
Reyner (Horne и Reyner, 1995) описују незгоду изазвану умором као незгоду у којој возач слеће са пута или
се судара са другим возилом, или објектом без знакова кочења. Он, указује да је ризик од смрти и тешких
телесних повреда највећи у овим врстама судара.
Откривање умора возача је важан метод за побољшање безбедности у саобраћају. У Кини је спроведена
студија (Sun et al, 2012) у којој је коришћен систем за детекцију умора возача заснован на детекцији
учесника и отвореној анализи. Систем за детекцију умора возача ради тако што се узима слика и лоцирају
се лице и очи. Идентификује се стање ока (отворено, делимично отворено, затворено) и положај уста.
Коначно стање возача се прати преко алгоритма. Овај систем за детекцију умора може да утврди време
када је возач уморан, као што су дремање или непажња и да активира аларм који ће упозорити возача.
Међутим, резултати нису добри ако возач носи тамне наочаре за сунце, као и уколико много помера главу,
јер се неће исправно локализовати очи.
Професионални возачи представљају веома важну категорију возача јер су свакодневно заступљени у
саобраћају и управо они су најизложенији утицају умора. Радно време професионалних возача у Републици
Србији дефинисано је кроз Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о превозу у друмском
саобраћају и Уредбе о времену рада возача. Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима (члан 243,
бр 41/09) возачи теретних возила чија је маса већа од 3.500 kg , скупа возила чија је највећа дозвољена маса
3.500 kg и возачи аутобуса не смеју управљати возилом дуже од 9 сати у току 24 сата. Поменути возачи
морају да направе паузу након 4 сата и 30 минута, у трајању од најмање 45 минута.
Циљ овог рада је да се утврди реално стање у транспортним предузећима широм Републике Србије,
како и у којој мери умор утиче на професионалне возаче, због тога је спроведено истраживање међу овом
категоријом возача. Ограничење истраживања је искреност возача приликом попуњавања анкете.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Како би се добила слика о стању умора професионалних возача у нашој земљи извршено је истраживање.
Основу истраживања чини прикупљање, а затим анализа одговора на питања намењених професионалним
возачима о њиховом свакодневном раду и одмору који утичу на појаву умора.
2 Краткотрајни прекиди у дисању који смањују проток ваздуха до мозга и спречавају дубок сан
3 National Center on Sleep Disorders Research/ National Highway Traffic Safety Administration
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Циљна група су професионални возачи широм Републике Србије запослени у неком транспортном
предузећу, узорак од 114 возача. Међу испитаницима сви су били мушког пола, због веома мале
заступљености жена професионалних возача на територији Републике Србије. Анкетирање је вршено у
транспортним предузећима у Младеновцу, Београду, Куршумлији, Прокупљу, Смедереву, као и на Убу у
периоду између 10.7. и 25.7.2012. године. Анкета је полуотвореног типа, 10 питања су на заокруживање, док
је преосталих 11 предвиђено за уписивање броја сати, односно процената. На самом крају анкете постоји
поље за коментаре. Нека од питања су: Да ли се умор јавља више код возача који мењају смене или код оних
који раде у истом периоду свакодневно? Да ли возачи имају проблем да заспе и какав је квалитет њиховог
сна и да ли он утиче на умор који осећају? Анкетом је добијен проценат њихове вожње у најкритичнијем
периоду (од поноћи до шест ујутру). Да ли професионални возачи предузимају праве мере за отклањање
умора у ситуацијама када нису у могућности да се зауставе и одморе?
Свакако треба имати у виду искреност возача при попуњавању анкете.

3. РЕЗУЛТАТИ
Анализом добијених података из спроведеног истраживања утврђено је да је највише било возача који
припадају старосној групи 26 - 35 година. Истраживање је спроведено у више транспортних компанија,
па је начин рада другачији. У појединим предузећима ради се само пре подне, негде само викендом или
ноћу. Најчешће се ради по сменама, тако да возачи на недељу дана мењају смену. Око 40% испитаних
професионалних возача је изјавило да мења смене, а четвртина увек ради преподне, док 10% возача
наводи да дневно ради по, чак, 12 сати. Када се говори о томе колико сати недељно раде, постоји сумња
у истинитост приказаних података, јер су се запослени обраћали надређенима за помоћ око тог питања.
Резултати показују да већина испитаника не спава довољно, посебно возачи који устају између поноћи и 4
сата ујутру. Они су се жалили да у летњем периоду не могу да заспе пре 23 сата, тако да ноћу не спавају ни
по 3 сата, да се осећају уморно током дана. Када се погледа колико сати спавају у току 24 сата добијају се
релативно добри резултати, свакако треба напоменути да то није 6 - 8 сати непрекидног сна, већ пар сати
спавају током ноћи и пар сати по завршетку смене. Поређењем старосне групе која је била најизраженија
(26 - 35) и старосне групе 46 - 55 уочава се да старији возачи имају мање проблема да заспе, чак 60% је
изјавило да им никада није тешко да заспе (Дијаграм 1).

Дијаграм 1. Колико им је тешко да заспе старосне групе 26 - 35 и 46 – 55

Возачи којима никада није тешко да заспе, који припадају старосној групи од 26 - 35 година сматрају
да имају одличан кавлитет сна (70%), док осталих 30% сматра да има добар квалитет сна, међутим старији
возачи се жале да имају лош квалитет сна. Резултати показују да старији возачи више спавају од млађих, да
је већи проценат оних који спавају више од 7 сати.
Међу анкетираним возачима највише је оних који пређу од 2.500 до 5.000 километара месечно. Највише
испитаника дневно проведе 7 до 8 сати активно возећи. Возачи који мењају смене возе више ноћу него
возачи који увек раде преподне. Страна истраживања показују да само дремање од 4 до 20 минута и 150
мг кофеина помаже да се превазиђе поспаност. Испитаници највише пију кафу и слушају радио (по 30%).
Неки од њих пуше, причају са путницима, или једу (Дијаграм 2). Дошло се до закључка да се возачи који
мењају смене чешће осећају поспано у току вожње. Возачи којима се десило да заспе за воланом су у малом
проценту, али учесталост њиховог „спавања за воланом“ је забрињавајућа. У већини случајева возачима
којима се догодила незгода возили су између 2 и 5 сати пре незгоде. Више од половине у ноћи пре незгоде
није имало довљно сна (Дијаграм 3), оптимално време сна за нормално обављање дневних активности је
6 - 8 сати. Ниједан учесник није узимао медицинска средства која изазивају поспаност, у том периоду.
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Дијаграм 2. Шта раде када се осећају поспано у току вожње

Дијаграм 3. Колико су спавали у ноћи пре незгоде

4. ДИСКУСИЈА
Управљање возилом је опасан и стресан посао. Умор доводи до чешћих грешака у вожњи, смањује се
прецизност покрета и продужава се време реаговања. Професионални возачи су свакодневно изложени
стресу који неповољно утиче на функционисање читавог организма. Рани знаци умора су раздражљивост,
тромост, смањена концентрација и успореност, возачи морају бити обучени да препознају прве знаке и да
на време предузму одговарајуће мере како не би настали опасни знаци умора као што су поспаност и сан.
У свету су рађена бројна истраживања о томе како умор утиче на професионалне возаче. Од добијених
резултата треба издвојити:
-- да се од 20 – 50 % саобраћајних незгода у којим учествују комерцијална возила догоди због умора
-- да многи професионални возачи, пре свега возачи камиона на међународним линијама немају
адекватан сан, најчешће спавају на лежајевима у кабинама
-- многи возачи настављају да возе иако су свесни свог умора, стизање до циља им је битније од одмора
-- највећи ризик да се заспи за воланом је на монотоним путевима
-- највише незгода због поспаности се догоди између поноћи и шест ујутру, као и између 15 и 16 часова
-- млади возачи су склонији појави умора у вожњи у раним јутарњим сатима, а старији возачи у
поподневним сатима
-- карактеристичне су врсте незгода када возач заспи, ради се о слетању са пута без знакова кочења,
или судар са другим возилом или непокретним објектом
-- најчешће се ради о озбиљним повредама на брзим путевима
-- највећи ризик да заспе за воланом имају мушкарци до 30 година
-- возачи који возе у тиму мање су изложени појави умора у односу да возаче који возе сами
Истраживање које је спроведено на професионалним возачима за израду овог рада указује да :
-- већина возача недељно ради више него што је Законом одређено
-- возачи не спавају довољно ноћу, али недостатак сна надокнађују после посла
-- дневно активно возе у просеку 7, 5 сати
-- када се осећају поспано најчешће пију кафу или слушају радио
-- 17% испитаника је заспало за воланом, од тога 32% више од 4 пута у последње 2 до 3 године
-- возачи који мењају смене више возе ноћу и чешће су поспани у току вожње
Када се упореде резултати страних истраживања са резултатима истраживања спроведеног у Србији
добија се следеће:
-- истраживање у транспортним предузећима у Аустралији показује да возачи спавају у просеку од
5 – 6,5 сати, код нас је просек мало виши, спавају 6,66 сати
-- у Аустралији професионални возачи возе дневно по чак 14 сати, док код нас возе 7,6 сати дневно
-- када се говори о возачима који су имали незгоду у Аустралији је 82% дуго возило пре незгоде, док је
код нас 26%
-- Perez-Chada (Perez-Chada et al, 1995) указује да се 56% професионалних возача осећа поспано у току
вожње, код нас чак 70%
-- у Финској се 60% фаталних незгода догађа у првих сат времена вожње, спроведено истраживање
показује да се у првом сату догодило 12%, а у другом 37% незгода
322

VIII Meђународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18 – 20. април 2013
На основу приказаних резултата може се закључити да професионални возачи у нашој земљи имају боље
услове него у Аустралији, али велики број се осећа поспано, а мере које предузимају немају ефекта дуже
од 10 - 20 минута. Дакле, возачи нису упознати са адекватним мерама које утичу да се смањи поспаност.

5. ЗАКЉУЧАК
На умор возача утичу руководиоци, други учесници у саобраћају, вибрације којима су изложени,
временски услови, стање коловоза и окружења, путници као и здравствено стање. Због тога се предлажу
мере којима ће се утицати да се дејство поменутих фактора минимизира. Генерално, неопходно је
променити став јавности о утицају умора. Послодавци и возачи морају бити свесни опасности при вожњи
под утицајем умора, треба им указати да је ризик велики као и при вожњи под дејством алкохола. Тренутно
не постоје уређаји којима се може утврдити присуство умора, зато путем кампања и едукација треба
изменити ставове грађана и професионалних возача.
Програм едукације треба да буде такав да:
-- укаже циљним групама на учесталост саобраћајних незгода под дејством умора
-- прикаже резултате најзначајнијих светских истраживања о умору
-- научи возаче да препознају знаке умора и да се зауставе
-- укаже возачима на неефикасне заједничке стратегије
-- прикаже групе које имају највећи ризик да заспе за воланом
-- укаже на време када се најчешће јавља поспаност
-- прикаже путовања која имају највећи ризик
Предлаже се израда кампање:
-- која има за циљ смањивање вожње под утицајем умора
-- циљна група професионални возачи
-- порука: „Одмори док није касно!“
-- емитовати у медијима, на најгледанијим програмима, на најслушанијим радио станицама, такође на
билбордима крај прометних саобраћајница и то у време када су најгледанији (у вечерњим сатима,
пре емитовања вести), најслушанији (пре подне) односно најпрометнији (у летњем периоду)
-- летке (Слика 1) делити на улици и постављати их на билборде
-- после три месеца сагледати ефекте кампање и пратити њен даљи развој
Као мера предлаже се јак режим спровођења закона, возачи не смеју да возе више него што је предвиђено
законом и морају да имају довољно времена за одмор, јер чак 70% испитаника се осећа поспано у току
вожње. Одморни возачи имају боље перформансе, тиме су безбеднији у саобраћају. Добар однос са управом
је веома значајан, јер уколико возач има проблема са руководством ниво стреса и умора се повећавају.
Монотоно окружење техничким мерама редизајнирати и обезбедити лекаре који ће пратити здравствено
стање возача и давати им савете како да минимизирају утицај поремећаја дисања на квалитет сна.

Слика 1. Летак кампање „Одмори док није касно“
Након утврђених проблема предложене су мере са циљем промене ставова возача и генерално јавности
о проблему који је заступњен на путевима у нашој земљи и иностранству. Циљ је да се минимизира вожња
под дејством умора и да сваки возач пре почетка вожње уме да препозна знаке умора и буде свестан каквим
ризицима је изложен.
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ПРИКАЗ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА УГРОЖЕНОСТИ ПЕШАКА
НА ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА: КРЊАЧА-БОРЧА
THE TYPICAL CASES OF ENDANGERMENT PEDESTRIANS ON THE SECTION
OF ZRENJANIN ROAD: KRNJACA-BORCA
Ведран Вукшић1, Тијана Иванишевић2, Жељко Ђуришић3
Резиме: У раду су анализирани подаци о саобраћајном незгодама и њиховим последицама на
подручју општине Палилулa, у оквиру које је и деоница пута Крњача-Борча, добијени од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије. Анализирани подаци указују на значајно страдање пешака. На
основу статистичких података и снимљеног понашања пешака у саобраћају на посматраној деоници,
идентификоване су и приказане типичне ситуације у којима долази до страдања пешака на посматраној
деоници. Такође је дат, поред описа проблема, и предлог мера за унапређење безбедности саобраћаја на
посматраној деоници усмерених на повећање безбедности саобраћаја циљне групе пешака.
Kључне речи: Безбедност Саобраћаја, Пешаци, Деоница.
Abstract: This paper summarizes data on road accidents and their consequences in the municipality Palilula,
where is a section of road Krnjaca-Borca, delived from the Ministry of internal affairs of the Republic of Serbia.
The analyzed data indicate significant exposure of pedestrians and their vulnerability. Based on the statistical data
and pedestrian behavior in traffic, that was observed in that section, there were identified and displayed typical
situations that cause pedestrian exposure and vulnerability in observed section. It is also given, in addition to the
description of the problem, and suggestions for improving traffic safety at the observed section aimed at increasing
road safety for target group of pedestrians.
Keywords: Traffic Safety, Pedestrians, Section of the Road.

1. УВОД
На територији општине Палилула у последњем периоду забележен је пораст степена моторизације
чиме је додатно оптеретио постојећу инфраструктуру и значајно утицао на ниво безбедности саобраћаја.
Општина Палилула суочава се са проблемом угрожености учесника у саобраћају тј. са саобраћајним
незгодама у којима страда велики број људи уз знатне материјалне штете. Овакво стање представља
глобални проблем човечанства, проблем свих региона, држава и локалних заједница.
Деоница Зрењанинског пута: Крњача - Борча припада државном путу II-Б реда, састоји се од по две
коловозне траке са по две саобраћајне траке. Карактерише је изузетно велики број атрактивних садржаја,
велики интензитет саобраћаја, али и доста проблема у вези саобраћајне инфраструктуре. Свеобухватним
увидом у постојеће стање на поменутој деоници, а на основу детаљне анализе расположивих података
и снимања деонице, уочен је велики интензитет пешачког саобраћаја, али је такође уочено и лоше стање
саобраћајне инфраструктуре (недовољан број пешачких прелаза, непостојања континуитета пешачких
стаза, недовољне ширине пешачких стаза, неодржаване пешачке стазе, непостојање „пасарела“, непостојање
бициклистичких стаза, непостојање континуитета бициклистичких стаза итд.) која доводи до угрожености
пешака на посматраној деоници.
1 Студент ВИШСС Техникум Таурунум Београд-Земун, Вукшић Ведран, инж. саобраћаја, vuksic88@gmail.com
2 Студент ВИШСС Техникум Таурунум Београд-Земун, Иванишевић Тијана, инж. саобраћаја, itijana018@gmail.com
3 Студент ВИШСС Техникум Таурунум Београд-Земун, Ђуришић Жељко, инж. саобраћаја, djukac013@gmail.com
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Неодржавана или непостојећа саобраћајна инфраструктура је један од разлога да пешаци прелазе
коловоз на местима која за то нису предвиђена, а на неким местима чак их и усмерила на такво понашање.
На појединим деловима деонице, услед недостатка тротоара, пешаци су принуђени да ступе на коловоз и
њиме се крећу, чиме угрожавају своју и туђу безбедност.
Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији прописано је да на путу са
пешачким прелазом/пролазом за пешаке, пешак је дужан да се при прелажењу пута креће тим прелазом/
пролазом, ако они нису од њега удаљени више од 100 m.[1]
На деоници Зрењанинског пута: Крњача - Борча пешачки прелази су обележени на знатно већој
удаљености од 100 m чиме су пешаци приморани да прелазе коловоз на местима која одговарају њиховим
потребама и тиме се излажу опасности.
Такође је, према наведеном Закону у Републици Србији прописано да уколико на пешачком прелазу
саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијских
службеника, возач је дужан да прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има
разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака
који је већ ступио или ступа на пешачки прелаз или показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз.
С друге стране, прописано је наведеним Законом да уколико је саобраћај на пешачком прелазу регулисан
светлосним саобраћајним знаковима или знаковима полицијског службеника, возач је дужан да, ако му је
на таквом прелазу датим знаком дозвољен пролаз, пропусти пешака који је већ ступио на пешачки прелаз
или показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз док му је светлосним саобраћајним знаком или
знаком полицијског службеника прелаз био дозвољен.[2]
Обиласком и снимањем посматране деонице уочен је проблем који се манифестује немогућношћу
преласка пешака преко коловоза, чак и ако пешак ступи на пешачки прелаз или показује намеру да ће
ступити на пешачки прелаз.
Наведеним одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима дефинисани су услови за безбедан
прелазак пешака преко коловоза, што приликом обиласка, анализе као и снимања посматране деонице
није уочено, већ су уочена груба кршења прописа у вези кретања пешака и поступака возача. Овај рад
иницира питање и предлаже начине заштите пешака на посматраној деоници.

2. АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛЕ
На територији градске општине Палилула у посматраном периоду од 2006. – 2009. године догодило
се 1.444 саобраћајних незгода са повређеним лицима, а 80 саобраћајних незгода са погинулим лицима.
[5] Овакве последице саобраћајних незгода на територији општине Палилулa, друштвено неприхватљиве,
изискују посебну пажњу државе, свих структура општине, као и саобраћајних стручњака.
Године 2011. на територији посматране општине уочено је значајно смањење броја саобраћајних незгода
са погинулим лицима, али истовремено и пораст броја саобраћајних незгода са повређеним лицима (слика 1).

Слика 1. Саобраћајне незгоде на територији општине Палилула, у периоду од 2006-2011. године

На путевима територије општине Палилулa најзаступљенија категорија учесника у саобраћајним
незгодама су возачи са 94,0%, затим путници са 3,3%, као и пешаци са 2,7% (слика 2). Када се посматра
број погинулих лица у истом периоду, према категоријама учесника, највећи број лица која су страдала су
возачи - 47,4%, затим пешаци - 32,1%, односно путници - 20,5% (слика 3).
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Слика 2. Заступљеност категорије учесника у
укупном броју саобраћајних незгода

Слика 3. Заступљеност категорије учесника у
укупном броју погинулих лица

У укупном броју лица која су задобила тешке телесне повреде, у посматраном периоду у општини
Палилула, најзаступљенији су пешаци са 39,3%, односно возачи са 34,3%, као и путници са 26,4% (слика 4),
док су у укупном броју лакше телесно повређених лица најзаступљенији путници са 42%, односно возачи
са 33%, као и пешаци са 25% (слика 5).

4. Затупљеност категорије учесника у укупном
укупном броју тешко телесно повређених лица

Слика 5. Заступљеност категорије учесника у броју
лакше телесно повређених лица

Посебно угрожену групу учесника у саобраћају представљају пешаци, како због неадекватне саобраћајне
инфраструктуре тако и због опасних ситуација у којима се могу наћи. Самим ступањем на коловоз постају
равноправни учесници у саобраћају са другим учесницима, пре свега са моторним возилима, без обзира
на њихово саобраћајно образовање. С обзиром на релативно мали проценат учешћа пешака у укупном
броју саобраћајних незгода (2,7%), последице које пешаци сноси приликом учествовања у тим незгодама су
значајно веће (32,1% погинулих лица, као и 39,3% лица са тешким телесним повредама).

3. ПРИКАЗ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА НА ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА: КРЊАЧАБОРЧА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА
На основу снимања и детаљне анализе стања, на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча,
урађеног за потребе овог рада, у периоду од 03.11.2012. године до 05.01.2013. године више пута извршен је
обилазак целе деонице и евидентиране су конфликтне ситуације са пешацима, а у времену од 08h до 19h
дана 15.12.2012., 05.01.2013. и 30.01.2013. године реализовано је, лично од стране аутора рада, опажање
конфликтних ситуација са пешацима на местима где је уочено највише конфликата током снимања деонице.
Уочене конфликтне ситуације су систематизоване у две целине, и то у условима неометане и у условима
ометане прегледности.[3], [4]
Типична ситуација 1: Прелазак пешака преко коловоза у условима неометане прегледности
1.1: Типичне ситуације ван пешачког прелаза
Проблем: У приказаној ситуацији, због већ поменутих недостатака, као што су мали број пешачких прелаза
и велика удаљеност између постојећих пешачких прелаза, пешак прелази коловоз посматране деонице ван
пешачког прелаза, долазећи са бочне стране возилу, при чему се излаже опасности јер возач нема посебних
разлога да очекује појаву пешака, а самим тим возач нема довољно времена како би адекватним реаговањем
избегао насталу опасност и саобраћајну незгоду.
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Слика 6. Типична ситуација ван пешачког прелаза у условима неометане прегледности

Предлог: Неопходно је, на пешака, деловати одређеним превентивним мерама (акције, кампање итд.)
како би се дошло до унапређења ставова и знања. Осим превентивним мерама, потребно је деловати
образовно – васпитним мерама, репресивним мерама (постављењем камера уз видно означавање да се
камере налазе на посматраној деоници чиме ће се утицати на подсвесно подизање пажње код учесника
у саобраћају што ће их чинити пажљивијим и усмеренијим ка поштовању правила саобраћаја која
су прописана Законом о безбедности саобраћаја на путевима) у одређеном временском периоду, али и
техничко – регулативном мерама (постављањем заштитних ограда спречити пешаке у намери да коловоз
посматране деонице прелазе на местима на којима то није предвиђено и усмерити их ка пешачком прелазу
или денивелисаним прелазима) како би се спречио прелазак пешака преко коловоза на местима која нису
за то предвиђена.
1.2: Типичне ситуације на пешачког прелазу
Проблем: У приказаној ситуацији пешак прелази коловоз посматране деонице на пешачком прелазу
који није регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом. Пешачки прелаз у одређеној мери пешаку даје
сигурност, односно пешак се у таквој ситуацији може понашати слободније и неопрезније. Проблем додатно
компликује нетолерантност возача, као и непоштовање правила саобраћаја, стога је на пешачком прелазу
који није регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом готово немогуће безбедно прећи коловоз.

Слика 7. Приказ типичне ситуације на пешачком прелазу у условима неометане прегледности

Предлог: На посматраној деоници неопходно је деловати образовно – васпитним мерама на возаче како
би схватили значај поштовања правила саобраћаја која су прописана Законом о безбедности саобраћаја, као
и безбедног понашања у саобраћају. Осим поменутих мера, на возаче, потребно је деловати превентивним
мерама (акције, кампање итд), репресивним мерама (постављењем камера уз видно означавање, као и
интензитетом и стручним вршењем контроле на посматраној деоници), али и техничко – регулативним
мерама (неопходно је возаче благовремено информисати о близини пешачког прелаза употребом
одговарајуће хоризонталне и вертикалне сигнализације, физичких препрека за успоравање саобраћаја,
издизањем пешачког прелаза на платформу, коришћењем вибро – акустичних трака или употребом
различитих материјала за коловозни застор који ће бојом и звуком упозорити возача на брзину).
1.3: Типичне ситуације на пешачком прелазу регулисаном светлосном саобраћајном сигнализацијом
Проблем: У приказаној ситуацији пешак прелази коловоз посматране деонице на пешачком прелазу
који је регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом. У датој ситуацији основни проблем је
непоштовање прописа једног од учесника у саобраћају. До опасне ситуације тј. конфликта долази тако што
један од учесника поступа супротно правилима саобраћаја.

Слика 8. Приказ типичне ситуације на пешачком прелазу регулисаном светлосном саобраћајном сигнализацијом
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Предлог: Неоходно је на учеснике у саобраћају, возаче и пешаке, деловати образовно – васпитним
мерама како би схватили значај поштовања правила саобраћаја и како тиме не би угрозили своју, а ни
туђу безбедност. На учеснике у саобраћају се може деловати репресивним мерама (постављањем камера
за пролазак на црвено светло) и техничко - регулативним мерама (коришћење пешачких семафора са
одбројавањем времена црвеног, односно, зеленог сигнала, употреба семафора са „трепћућим“ зеленим
сигналом непосредно пре промене у црвени, потребно је користити и звучне сигнале упозорења за
слабовиде пешаке и коришћење семафора са „тастером“ за пешаке за брзу појаву сигнала који може
смањити време чекања пешака на појаву зеленог светла и тиме елиминисати пешакову нестрпљивост и
потребу за прелазак на црвено светло за пешаке, као и осећај пешака да ће ускоро добити слободан пролаз
(зелено светло)).
Типична ситуација 2: Прелазак пешака преко коловоза у случају ометане прегледности
2.1: Типична ситуација ван пешачког прелаза у случају ометане прегледности
Проблем: У приказаној ситуацији пешак прелази коловоз посматране деонице ван пешачког прелаза.
Неопрезно понашање пешака, истрчавањем и пролажењем између возила у покрету, доводи пешака
у опасност јер возач није у могућности да га уочи и реагује на изненадно створену опасност и избегне
потенцијалну саобраћајну незгоду. У приказаној ситуацији пешак тешко може да уочи возило које му се
приближава, а самим тим ни возач није у могућности да уочи и предвиди појаву пешака на коловозу.

Слика 9. Приказ типичне ситуације ван пешачком прелазу у условима ометане прегледности

Предлог: Како би дошло до унапређења безбедности пешака у саобраћају, у конкретној ситуацији,
потребно је одређеним системским мерама деловати на пешаке. На пешаке је потребно деловати
превентивним мерама (акције, кампање итд), образовно – васпитним мерама (научити их да се безбедно
понашају у саобраћају како не би угрозили ни свој али ни туђи живот), техничко – регулативним мерама
(постављањем заштитних ограда које могу спречити пешаке да прелазе коловоз ван пешачког прелаза
и усмерити их на пешачке прелазе, уколико су пешачки токови већег интензитета треба размотрити
могућност изградње подземних пролаза или ‘’пасарела’’ итд) али и репесивним мерама (постављењем
камера уз видно означавање, као и интензитетом и стручним вршењем контроле на посматраној деоници).
2.2: Типична ситуација на пешачког прелаза у случају ометане прегледности
Проблем: У ситуацији приказаној на слици пешак посматрану деоницу прелази на пешачком прелазу
који није регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом, где му постојање пешачког прелаза пружа
одређени вид сигурности и безбедности. Пешак се у таквој ситуацију понаша неопрезно чиме себе
излаже опасности. Возачи на посматраној деоници не практикују поштовање правила соабраћаја, те у
тим ситуацијама постоји могућност неуочавања пешака који долази испред аутобуса од стране возача
путничког аутомобила, а самим тим слаба је и могућност уочавања возила од стане пешака.

Слика 10. Приказ типичне ситуације на пешачком прелазу у условима ометане прегледности

Предлог: Потребно је проверити погодности локације стајалишта јавног превоза, али и пешачких
прелаза и размотрити евентуално измештање на одговарајућу локацију (уколико је то потребно), тако да
пешаци буду уочљивији а самим тим и да имају бољу прегледност ка коловозу. Поред ових мера неопходно
је и одређеним техничко – регулативним мерама (неопходно је возаче благовремено информисати на
повећано присуство пешака у околини стајалишта јавног превоза употребом одговарајуће хоризонталне
сигнализације високе ретрорефлексије, адекватне вертикалне сигнализације, постављањем нестандардне
сигнализације упозорења са својствима високе уочљивости, физичких препрека за успоравање саобраћаја,
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издизањем пешачког прелаза на платформу, коришћењем вибро – акустичних трака или употребом
различитих материјала за коловозни застор који ће бојом и звуком упозорити возача на брзину, добра
осветљеност пута итд), превентивним мерама (акције, кампање итд), образовно – васпитним мерама (како
би схватили значај поштовања правила саобраћаја која су прописана Законом о безбедности саобраћаја,
као и безбедног понашања у саобраћају) и репресивним мерама (постављењем камера уз видно означавање,
као и интензитетом и стручним вршењем контроле на посматраној деоници) деловати на учеснике у
саобраћају.

4. ЗАКЉУЧАК
Приказом и анализом типичних ситуација угрожености пешака на посматраној деоници може се
утицати типским и системским мерама на безбедност ове рањиве категорије учесника у саобраћају.
Применом превентивних, образовно – васпитних мера, техничко – регулативних мера, али и репресивним
мерама може се обезбедити сигурније и безбедније одвијање саобраћаја на поменутој деоници, чиме ће се
директно утицати на смањење броја саобраћајних незгода и тежина последица тих незгода.
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Дољевац Гаџин
Прокупље
Хан
Житорађа
Куршумлија

Ораховац

Вредност коефицијента (пондера) P1 = 1
Вредност коефицијента (пондера) P2 = 13
Вредност коефицијента (пондера) P3 = 99

Бор

Бољевац

Ражањ
Варварин
Трстеник
Ћићевац
Краљево Врњачка
Бања

*10000

Неготин

Параћин

Рековац

Сјеница

ЈПБН =

Мајданпек

РачаЛаповоСвилајнац
Баточина
Деспотовац
Крагујевац
Ћуприја
Јагодина

Лучани

Пријепоље

ЛТП*P1+ТТП*P2+ПОГ*P3
Бр. становника у општини

Кучево

Жагубица

Чачак

Тутин

Кладово

Смедеревска
Жабари
Паланка
Петровац
Велика
Плана

Кнић

Пожега

Ужице

Прибој

Аранђеловац

Горњи
Милановац

Косјерић

Мало
Црниће

Младеновац

Лазаревац

Ваљево

Голубац

Пожаревац

Сопот

Лајковац

Осечина

Велико
Градиште
Смедерево

Уб

Крупањ

Ковин

С. Град
Врачар
Нови БГД
С. Венац
Звездара
Раковица
Чукарица
Вождовац
Гроцка

БЕОГРАД
Барајево

Владимирци
Лозница

Бела
Црква

Сурчин Земун

Шабац

Општине код којих је смањен јавни ризик
страдања у односу на 2011. годину

Вршац

Панчево

Палилула

Мали
Зворник

врло висок (више од 300,0)

Нова
Црња

Нови
Бечеј

Бечеј

Врбас

Оџаци
Бач

висок [од 225,0 до 300,0)

Босилеград

Трговиште

Јавни ризик страдања на основу саобраћајних незгода
на ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА општина у Србији за 2012. годину

врло низак (до 20,0)

Нови
Кнежевац
Суботица

низак [од 20,0 до 40,0)

Кањижа
Чока

средњи [40,0 до 60,0)

Сента
Бачка
Топола

Сомбор

Кикинда

Ада

Мали
Иђош

Србобран

Житиште

Врбас

Оџаци

Темерин
Бач

врло висок (више од 80,0)

Нова
Црња

Нови
Бечеј

Бечеј

Кула
Апатин

висок [од 60,0 до 80,0)

Жабаљ

Бачки
Бачка Петровац
Паланка

Сечањ

Зрењанин

Нови
Сад
Ср.
Беочин
Карловци

Пландиште

Тител

Ковачица
Алибунар
Опово

Инђија

Ириг
Шид
Сремска
Митровица

Стара
Пазова

Рума

Богатић

Пећинци

Сурчин Земун

Шабац

Велико
Градиште

Мало
Црниће

Сопот

Коцељева

Уб
Лазаревац

Аранђеловац

Лајковац
Осечина
Ваљево

Љиг

РачаЛаповоСвилајнац
Баточина
Деспотовац
Крагујевац
Ћуприја
Јагодина

Ариље

Зајечар

Бољевац

Рековац
Ражањ
Варварин
Трстеник
Ћићевац

Краљево Врњачка
Бања

Сокобања
Књажевац

Алексинац
Крушевац

Александровац

Ивањица

Сврљиг

Пријепоље

Рашка
Сјеница
Нови
Пазар

Ниш
Нишка
Мерошина
Брус
Блаце
Бања Бела
Паланка
Дољевац Гаџин
Прокупље
Хан
Житорађа
Куршумлија

Лепосавић
Тутин

ЈПБН*=

Бор

Параћин

Чачак

Лучани

Нова
Варош

ЛТП*P1+ТТП*P2+ПОГ*P3
Бр. становника у општини

Неготин
Жагубица

Кнић

Пожега

Ужице

Прибој

Мајданпек

Смедеревска
Жабари
Паланка
Петровац
Велика
Плана

Горњи
Милановац

Косјерић

Чајетина

Кучево

Топола

Мионица

Бајина
Башта

Кладово

Младеновац

Крупањ

Љубовија

Голубац

Пожаревац
Смедерево

Обреновац

Лозница

Мали
Зворник

Ковин

С. Град
Врачар
Нови БГД
С. Венац
Звездара
Раковица
Чукарица
Вождовац
Гроцка

БЕОГРАД
Барајево

Владимирци

Бела
Црква

Панчево

Палилула

Општине код којих је на локалним
путевима и улицама смањен јавни ризик
страдања у односу на 2011. годину

Вршац

*10000
Пећ

ЈПБН* - Јавни ризик страдања на локалним
путевима и улицама општина у Србији

Бојник

Власотинце

Дечани

ЛТП - број лако повређених
ТТП - број тешко повређених
ПОГ - број погинулих

P1 - коефицијент придружен лаким повредама
P2 - коефицијент придружен тешким повредама
P3 - коефицијент придружен смртним последицама

Владичин
Сурдулица
Хан

Врање

Босилеград

Гњилане
Бујановац
Сува
Река

Ђаковица

Урошевац Витина
Качаник

Призрен

Гора

Београд, 2013

Прешево

Димитровград

Црна
Трава

Липљан
Ораховац

Вредност коефицијента (пондера) P1 = 1
Вредност коефицијента (пондера) P2 = 13
Вредност коефицијента (пондера) P3 = 99

Бабушница

Лесковац

Звечан
Лебане
Косовска
Зубин
Митровица
Поток
Подујево
Медвеђа
Вучитрн
Исток
Обилић
Србица
Приштина
Косовска
Каменица
Косово
Ново
Клина Глоговац Поље
Брдо

Пирот

Трговиште
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Snimanje neispoštovanog ograničenja brzine i semaforske signalizacije u jedinstvenom kompaktnom
i visoko integrisanom sistemu
Automatsko prepoznavanje tablice sa sertikatom A klase
Dupla kamera, crno-bela i u boji, kako bi bili zagarantovani čitljivost tablice na crno-beloj slici i prepoznavanje modela i boje vozila na slici u boji.
Slike u boji su dobro vidljive pri bilo kojoj brzini uz samo ulično osvetljenje.
Infracrveni reektor povezan sa unutrašnjim delom sistema
i nevidljiv pri bilo kakvim svetlosnim uslovima.
Automatska daljinska kontrola za preuzimanje podataka i dijagnostiku.
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