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Резиме: У раду је извршена детаљна и упоредна анализа елемената субјективног и
објективног ризика, као и анализа ефеката примењених мера на деоници Зрењанинског пута:
Крњача - Борча, а у односу на 2012. годину. На 8-ој међународној конференцији „Безбедност
саобраћаја у локалној заједници“, 2013. године, у радовима под називима: „Унапређење
безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча“ и „Приказ типичних
ситуација угрожености пешака на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча“
представљене су целине као и врсте проблема безбедности саобраћаја, заступљених на
посматраној деоници, и дат је предлог мера за њихово решавање. У периоду од две године, а
након ангажовања локалне самоуправе и аутора радова, реализоване су мере за унапређење
безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча. На основу
сагледаних елемената субјективног и објективног ризика, опажених пропуста и ефеката
предузетих мера, у раду је дефинисан и предлог мера за даље унапређење безбедности
саобраћаја на посматраној деоници.
Кључне речи: безбедност саобраћаја,
Зрењанински пут, ефекти предузетих мера.
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Abstract: This paper contains a detailed and comparative analysis of elements of subjective and
objective risk, as well as analysis of the effects of the measures implemented on the section of
Zrenjanin road: Krnjaca - Borca, compared to 2012. year. In 8th International Conference „Road
safety in local community“, in 2013. year, in papers entitled: „Improving traffic safety on the section
of Zrenjanin road: Krnjaca – Borca“ and „The typical cases of endangerment of pedestrians on the
section of Zrenjanin road: Krnjaca – Borca“ were presented the types of problems of road safety,
represented on the observed section of road, and also a proposal of measures is given. In a period of
two years, after the engagement of local community and authors of papers, measures to improve
road safety were implemented on the section of Zrenjanin road: Krnjaca - Borca. Based on observed
subjective and objective risk, omissions and effects of the measures taken, this paper defines a
proposal of measures for further improvement of road safety on the observed section of road.
Keywords: road safety, local community, traffic accidents, Zrenjanin road, effects of the measures
taken.

1.

УВОД

На 8-ој међународној конференцији „Безбедност саобраћаја у локалној
заједници“ која се одржавала од 18. до 20. априла 2013. године објављени су радови
под називима: „Унапређење безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута:
Крњача – Борча“ и „Приказ типичних ситуација угрожености пешака на деоници
Зрењанинског пута: Крњача – Борча“.
У раду под називом „Унапређење безбедности саобраћаја на деоници
Зрењанинског пута: Крњача – Борча“ лоцирани су и представљени проблеми у
безбедности саобраћаја на посматраној деоници и дат је предлог мера за њихово
решавање, док су у раду под називом „Приказ типичних ситуација угрожености
пешака на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча“ систематизоване и
приказане типичне ситуације угрожености пешака као и предлог мера за решавање
угрожености пешака на посматраној деоници.
У протекле две године, а након ангажовања локалне самоуправе и аутора радова,
реализоване су одређене мере и активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на посматраној деоници. Циљ овог рада је утврђивање ефеката „пре и
после“ предузетих мера у периоду након 2012. године, а у односу на резултате
истраживања спроведеног 2012. године на наведеној деоници.
Предмет истраживања представља детаљна и упоредна анализа елемената
субјективног и објективног ризика учесника у саобраћају на посматраној деоници
као и анализа примењених мера са дефинисањем проблема и мера за даље
унапређење безбедности саобраћаја, а у односу на 2012. годину.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Деоница Зрењанинског пута: Крњача – Борча је анализирана са неколико
аспеката, коришћењем два различита истраживачка метода.
Први метод је анализа деонице са аспекта: фактора ПУТ и фактора ЧОВЕК.
Саобраћајне незгоде настају комбинацијом фактора безбедности саобраћаја, а
фактор ПУТ и ЧОВЕК представљају два најдоминантнија фактора. Анализа са
аспекта фактора ПУТ обухватила је анализу стања саобраћајне инфраструктуре
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(површине за кретање учесника у саобраћају, хоризонтална и вертикална
сигнализација, стајалишта јавног превоза итд.) и има за циљ да укаже на активности
локалне самоуправе у циљу унапређења безбедности саобраћаја, а на основу
детаљне и упоредне анализе резултата истраживања спроведеног 2012. године и
2014. године, док је анализа са аспекта фактора ЧОВЕК обухватила анализу брзине
кретања возила, према категоријама возила, мерењем на терену, на три локације дуж
деонице. Теренско истраживање је спроведено од 16.12.2014. године до 18.12.2014.
године у периоду од 9 часова до 19 часова.
Други метод је анкетно истраживање, различитих категорија учесника у
саобраћају (возача и пешака), на посматраној деоници, којим се утврђује
субјективни ризик на основу ставова и знања учесника у саобраћају. Спроведено
анкетно истраживање имало је за циљ да укаже на промене субјективног ризика код
учесника у саобраћају, односно утицај реализованих мера на субјективни ризик
учесника на посматраној деоници.
Циљ коришћења различитих истраживачких метода је добијање поузданијих
резултата са различитих аспеката како би се квалитетније препознали проблеми на
посматраној деоници и дефинисале мере за унапређење безбедности саобраћаја.
Оганичења овог истраживачког рада су везана за спремност анкетираних грађана
да сарађују у анкетном истраживању.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На основу теренског истраживања, детаљне анализе стања елемената
саобраћајне инфраструктуре, брзине кретања возила и анкетног истраживања
учесника у саобраћају, урађеног за потребе овог рада, спроведеног од 16.12.2014.
године до 18.12.2014. године у периоду од 9 часова до 19 часова, извршена је
анализа постојећег стања безбедности саобраћаја на посматраној деоници, са
посебним освртом на упоредну анализу стања безбедности саобраћаја „пре и после“
реализованих мера.
3.1.

Резултати анкетног истраживања

На деоници Зрењанинског пута: Крњача - Борча, спроведено је анкетно
истраживање пешака и возача моторних возила. Анкете су биле анонимне. Анкета
намењена пешацима садржала је 6 питања, док је анкета намењена возачима
моторних возила садржала 7 питања. Анкетно истраживање је реализовано на
узорку од 200 пешака и 200 возача моторних возила.
Анкетно истраживање је први пут реализовано током 2012. године, за потребе
израде рада „Унапређење безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута:
Крњача – Борча“, а поновљено је 2014. године.
3.1.1.

Резултати анкетног истраживања пешака

У првом питању „Да ли сте као пешак имали опасну ситуацију у саобраћају“
29% испитаника је изјавило да се нашло у опасној ситуацији, на основу чега се може
закључити да је број испитаника који су имали опасну ситуацију у саобраћају мањи
за 13% у односу на 2012. годину. Одговори на друго питање указују на то да 43%
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испитаника нема потпуно јасан став о прелажењу улице ван пешачког прелаза
(Слика бр. 1), док одговори на треће питање „На путу до куће/посла/школе колико
пута прелазите преко коловоза“ указују на то да 71% испитаника прелази коловоз
од два до четири пута.

Слика 1. Упоредна анализа резултата другог (а) и шестог (б) питања

У четвртом питању „На путу до куће/посла/школе да ли морате да пређете
улицу ван пешачког прелаза“ 56% испитаника је изјавило да је принуђено да прелази
улицу ван пешачког прелаза, док је у петом питању „На путу до куће/посла/школе
да ли сте уочили места са повећаним ризиком за учеснике у саобраћају“ 71%
испитаника изјавило да је уочило место са повећаним ризиком. Уколико се изврши
упоредна анализа одговора на четврто и пето питање, у односу на иста 2012. године,
може се закључити да је број испитаника који су принуђени да прелазе улицу ван
пешачког прелаза мањи за 35%, док је број испитаника који су уочили места са
повећаним ризиком мањи за 23%, у односу на 2012. годину.
Испитаници су у шестом питању оценили стање безбедности саобраћаја на
посматраној деоници негативном оценом у 13% случајева, са оценом 2 у 35%
случајева, са оценом 3 у 46% случајева, док је деоницу са врло добром оценом
оценило свега 6% испитаника (Слика бр. 1).
3.1.2.

Резултати анкетног истраживања возача

Испитаници су у 40% случајева имали између 11-20 година возачког искуства,
затим у 27% случајева између 6-10 година возачког искуства, у 21% случајева преко
20 година возачког искуства, док су испитаници у 12% случајева имали између 0-5
година возачког искуства. На друго питање 76% испитаника је одговорило да су као
возачи доживели саобраћајну незгоду (Слика бр. 2).

Слика 2. Упоредна анализа резултата другог (а) и трећег (б) питања
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Одговори на треће питање указују на то да 41% испитаника у зависности о
ситуације током своје вожње прелази преко пуне линије, док 40% испитаника никад
не прелази преко пуне линије (Слика бр. 2).
У четвртом питању 61% испитаника је изјавило да увек користи сигурносни
појас током вожње, док 38% испитаника то чини понекад. Чак 65% испитаника
изјавило је, у петом питању, да опомиње лице које се налази на сувозачевом месту
ако се није везало сигурносним појасом, док 26% испитаника то понекад уради
(Слика бр. 3).

Слика 3. Упоредна анализа резултата четвртог (а) и петог (б) питања

У шестом питању возачи су навели да су на путу до куће, посла или школе
уочили следеће проблеме везане за повећање ризика за учеснике у саобраћају: 86%
испитаника је уочило проблем преласка пешака ван пешачког прелаза, 82% уочило
је непоштовање сигнализације од стране пешака, 75% учило је лоше стање коловоза,
док је 65% испитаника уочило непоштовање сигнализације од стране возача (Слика
бр. 4).
У седмом питању возачи су стање безбедности саобраћаја на посматраној
деоници оценили негативном оценом у 3% случајева, оценом 2 у 9% случајева,
оценом 3 у 56% случајева, док су са врло добром оценом возачи оценили посматрану
деоницу у 32% случајева (Слика бр. 4).

Слика 4. Упоредна анализа резултата шестог (а) и седмог (б) питања

3.2.

Анализа фактора безбедности саобраћаја

Имајући у виду да саобраћајне незгоде настају као комбинација утицаја фактора
безбедности саобраћаја, на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча извршена
је анализа са аспекта утицаја фактора ПУТ и фактора ЧОВЕК.
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3.2.1.

Анализа са аспекта фактора ПУТ

У периоду од две године, а након ангажовања локалне самоуправе, санирани су
неки од проблема који су уочени током теренског истраживања 2012. године, док се
остали проблеми и даље испољавају на посматраној деоници. Наиме, проблем
ометања кретања пешака и бициклиста непрописно паркираним возилима на
пешачким и бициклистичким стазама је решен постављањем физичких препрека, на
неколико локација дуж деонице, и забраном саобраћаја за сва моторна возила на тим
површинама (Слика бр. 5).
Коловозни застор посматране деонице је на већем делу деонице обновљен, док
је проблем непостојања континуитета пешачких и бициклистичких стаза и даље
присутан.

Слика 5. Упоредни приказ површина за кретање ученика у саобраћају пре (а) и после
(б) примењених мера

Хоризонтална сигнализација је на посматраној деоници у значајној мери
обновљена, одређени број пешачких прелаза је обележен на неколико раскрсница
на којима је било потребе за њима, а поједини пешачки прелази су осветљени како
би се повећала видљивост пешака у ноћним условима (Слика бр. 6).

Слика 6. Упоредни приказ хоризонталне сигнализације пре (а) и после (б) примењених
мера

На деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча, 2012. године уочени су
недостаци који се односе на саобраћајну сигнализацију, која је била постављена у
супротности са Законском регулативом Републике Србије, а што је 2014. године
исправљено. Током обиласка терена 2014. године уочено је да су замењени
саобраћајни знакови који су недостајали, при чему су постојећи усаглашени са
Законском регулативом Републике Србије односно са Правилником о саобраћајном
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сигнализацији. Иако је локална самоуправа реализовала мере ка унапређењу
вертикалне саобраћајне сигнализације неколико саобраћајних знакова је
постављено на неадекватној висини и/или на неадекватној удаљености од коловоза.
Током теренског истраживања, 2012. године, уочени су конфликти моторних
возила, пешака и бициклиста, односно уочен је прелазак пешака ван пешачког
прелаза и прелазак возила преко пуне линије. У циљу раздвајања токова пешака и
возила, на локацијама повећане угрожености пешака, постављена је заштитна
ограда на средини коловоза (Слика бр. 7), док је на појединим локацијама
постављена бетонска баријера ради спречавања преласка возила преко пуне линије.
Наиме, на саставу заштитне ограде и бетонске баријере постоји „празнина“, коју
пешаци користе како би прешли са једне стране улице на другу (Слика бр. 7).

Слика 7. Упоредни приказ кофликата учесника у саобраћају пре (а) и после (б,ц)
примењених мера

Такође, конфликти између учесника у саобраћају су уочени и на пешачким
прелазима који нису регулисани светлосном саобраћајном сигнализацијом. До
конфликта долази услед нетолерантности возача моторних возила према пешацима,
као и непоштовања правила саобраћаја, стога је на пешачком прелазу који није
регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом готово немогуће безбедно
прећи коловоз. Након ангажовања локалне самоуправе пешачки прелази, углавном,
су регулисани светлосном саобраћајном сигнализацијом, односно семафорима са
„тастером“ за пешаке (Слика бр. 8).

Слика 8. Упоредни приказ регулисања саобраћаја на пешачком прелазу пре (а) и после
(б) примењених мера

3.2.2.

Анализа са аспекта фактора ЧОВЕК

Анализа са аспекта утицаја фактора ЧОВЕК обухватила је анализу понашања
возача у погледу брзине кретања возила, према категоријама возила, мерењем на
терену, на три локације дуж деонице. Брзина је анализирана коришћењем података
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добијених мерењем радаром марке Bushnell. Мерење брзине на терену обухватило
је снимање 1.428 возила у смеру ка Београду и 1.458 возила у смеру ка Зрењанину.
У спроведеном истраживању, на посматраној деоници, измерена је брзина од
укупно 2.886 возила. Од тог броја 1.428 возила је било у смеру ка Београду, док је
1.458 возила било у смеру ка Зрењанину. Посматрано према категорији возила,
1.832 измерених брзина припада путничким аутомобилима, 445 тешким теретним
возилима, 316 лаким теретним возилима и 293 аутобусима. Мерење брзина
извршено је на три локације: код „Путника“, код „Веолие“, као и код „Метроа“.
Просечна брзина возила на свим локацијама на којима је извршено мерење
износи 57,92 km/h, 85-перцентил брзине износи 68 km/h, максимална забележена
брзина Хmax износи 106 km/h, док минимална брзина Хmin износи 40 km/h, при чему
размак варијације R износи 66 km/h. Општи статистички показатељи приказани су
и за све локације на којима је извршено мерење (Табела бр. 1).
Табела 1. Општи статистички показатељи о брзини према локацији истраживања
ПОКАЗАТЕЉ
Средња вредност (X)
Медијана (Me)
Мода (Mo)
85. перцентил (P-85)
50. перцентил (P-50)
Максимум (Хmax)
Минимум (Xmin)
Размак варијације (R)
Стандардно одступање (s)
5. перцентил (P-5)
95. перцентил (P-95)
Средња вредност (95%)
Коефицијент варијације % (Kv)

Путник
60,81
60,00
57,00
69,00
60,00
106,00
46,00
60,00
8,42
48,45
78,00
60,54
13,84

Веолиа
62,43
63,00
66,00
72,00
63,00
96,00
45,00
51,00
9,12
47,00
78,00
62,30
14,61

Метро
50,36
50,00
51,00
59,00
50,00
79,00
36,00
43,00
7,81
38,00
63,00
50,19
15,50

Слика 9. Расподела по локацијама брзине кретања возила (а) и прекорачења брзине (б)

На основу резултата спроведених истраживања може се закључити да се на
локацији „Метро“ и „Путник“ највећи број возила креће брзином од 50 до 59 km/h,
док се највећи број возила на локацији „Веолиа“ креће брзином од 60 до 69 km/h
(Слика бр. 9). Највећи број возача на све три локације прекорачује брзину за мање
од 5 km/h (Слика бр. 9), а што је највише изражено на локацији „Метро“, а најмање
на локацији „Веолиа“.
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4.

ПРЕДЛОГ МЕРА

На основу обиласка терена и анализе спроведене у раду, дефинисан је предлог
мера за даље унапређење безбедности саобраћаја на посматраној деоници:
 Површине за кретање учесника у саобраћају
 Периодична провера стања коловозног застора како би се на време
уочила и санирала оштећења;
 Изградња денивелисаних и физички одвојених пешачких и
бициклистичких стаза и коридора на деловима мреже са јаким
пешачким и бициклистичким токовима;
 Изградња и обезбеђивање континуираних пешачких и бициклистичких
стаза одговарајуће ширине;
 Изградња пешачких платформи којима би се успорио саобраћај и
омогућило несметано кретање пешака и бициклиста;
 Денивелисање пешачких токова изградњом подземних пролаза и
„пасарела“ са заштитним оградама које би имале за циљ да усмере
пешаке да се крећу преко „пасареле“;
 Обележавање и осветљавање пешачких и бициклистичких стаза, а
посебно зоне укрштања са другим видовима саобраћаја.
 Хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација
 Обележавање хоризонтални ознака на путу односно пешачких прелаза
материјалима високе ретрорефлексије и уградња катадиоптера у
коловоз како би се повећава уочљивост пешачких прелаза;
 Обнављање ознака на коловозу са применом материјала високог нивоа
квалитета и степена ретрорефлексије;
 Редовно одржавање и постављање саобраћајне сигнализације у складу
са Законском регулативом Републике Србије;
 Усаглашавање саобраћајних знакова са Законском регулативом
Републике Србије.
 Конфликти учесника у саобраћају
 Раздвајање токова пешака и возила изградњом савремених „пасарела“
или подземних пролаза;
 Постављање високих ограда на средини коловоза и физичких ограда са
обе стране коловоза које би онемогућиле прелазак пешака преко
коловоза.
5.

ЗАКЉУЧАК

У раду је приказан поступак анализе деонице Зрењанинског пута: Крњача –
Борча са аспекта безбедности саобраћаја коришћењем различитих истраживачких
метода, а што може представљати значајан алат за све локалне самоуправе.
У периоду од две године, а након ангажовања локалне самоуправе и аутора
радова, санирани су неки од проблема који су уочени током теренског истраживања
2012. године, при чему се утицало на повећање безбедности саобраћаја, и на
субјективни ризик учесника у саобраћају на посматраној деоници.

53

Жељко Ранковић, Владимир Јевтић, Ведран Вукшић, Тијана Иванишевић
ЕФЕКТИ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА: КРЊАЧА – БОРЧА

Резултати анкетног истраживања указују на то да се испитаници осећају
безбедније као учесници у саобраћају на посматраној деоници, у односу на 2012.
годину. Пешаци су у 46% случајева оценили стање безбедности саобраћаја на
посматраној деоници оценом 3, док су 2012. године исту деоницу оценили у 47%
случајева оценом 1. Слични резултати су добијени и приликом анкетирања возача
моторних возила.
Резултати анализа спроведених у раду указују да је, и поред претходно
примењених мера, потребно реализовати додатне мере и активности ка побољшању
oдвијања саобраћајног процеса, а са посебним освртом на смањење броја
саобраћајних незгода и повећања безбедности свих учесника у саобраћају.
Локална самоуправа је остварила први корак у процесу управљања безбедношћу
саобраћаја, којем треба тежити у наредном периоду. Овакав приступ и начина рада
који је допринео повећању и унапређењу безбедности саобраћаја на деоници
Зрењанинског пута: Крњача - Борча може да послужи као добар пример и осталим
локалним самоуправама.
Овај рад указује како се на основу иницијативе која је потекла из локалне
самоуправе, ангажовањем стручне и научне јавности могу постићи значајни
резултати на унапређењу нивоа безбедности саобраћаја. Иницирањем оваквих
активности, свест о важности безбедности саобраћаја добија на значају, а јавна
презентација остварених резултата охрабрује друге самоуправе које се суочавају са
сличним проблемима безбедности саобраћаја на предузимање сличних активности.
6.
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