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Резиме: У првом делу извршена је анализа тренда броја саобраћајних незгода и њихових
последица на територији општине Медвеђе које су се догодиле у периоду од 2013. до 2017.
године. Затим je сагледано стање безбедности саобраћаја кроз поређење са другим локалним
самоуправама. Такође, извршена је просторна анализа саобраћајних незгода за трогодишњи
период од 2015. до 2017. године. Сагледане су последице које су задобили млади учесници у
саобраћајним незгодама. Затим је анализирана безбедност деце, пешака, бициклиста, лица
старијих од 65 година, тракториста и комерцијалних возила. У последњем поглављу дат је
предлог активности за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Медвеђа.
Кључне речи: безбедно, ефикасно, друштвено, култура, знање
Abstract: In the first part was made an analysis of the trend in the number of traffic accidents and
their consequences in the territory of the municipality of Medveđa that occurred during the period
from 2013 to 2017. Then the traffic safety situation was reviewed by comparing it with other local
governments. It was also conducted a spatial analysis of traffic accidents for the three-year period
from 2015 to 2017. The consequences of the young participants in traffic accidents were observed.
Then, the safety of children, pedestrians, cyclists, persons over 65 years of age, tractors and
commercial vehicles was analysed. In the last chapter, it was given a suggestion for activities to
improve traffic safety in the territory of the municipality of Medveđa.
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1.

УВОД

Праћење стања безбедности саобраћаја је незаобилазан сегмент управљања
безбедношћу саобраћаја. Уопште, да би се управљало безбедношћу саобраћаја,
потребно је анализирати постојеће стање, дефинисати жељене (реалне) циљеве и
предузети оптималне управљачке мере (Липовац et al., 2016:2). Квалитетни подаци
омогућују израду анализа које показују стање безбедности саобраћаја на неком
подручју. Квалитетна анализа података је основ за избор мера и активности које ће
допринети смањењу негативних последица саобраћајних незгода на дужи период.
Све активности на територији једне локалне самоуправе треба да буду базиране на
подацима, претходно доказаним и утврђеним законитостима и стручним анализама,
тако да буду усмерене ка оним циљним групама и оним проблемима који су
препознати као резултат таквих анализа (Липовац et al., 2017:3). Праћење
апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице саобраћајних
незгода) представља један од најчешће коришћених елемената за праћење стања
безбедности саобраћаја на одређеном подручју, планирање мера и активности и
праћење ефеката примењених мера (АБС, 2018:1).
Предмет овог рада јесте анализа стања безбедности саобраћаја на територији
локалне самоуправе - општине Медвеђа за период од 2013. до 2017. године, са
циљем идентификације проблема безбедности саобраћаја и идентификације циљних
група ка којима је потребно усмерити више пажње у циљу смањења или потпуног
елиминисања њиховог страдања у саобраћајним незгодама.
Имајући у виду предмет и циљ овог рада, у наставку је извршена анализа
саобраћајних незгода и њихових последица на територији општине Медвеђа за
период од 2013. до 2017. године. Задатак истраживања обухватио је анализу тренда
саобраћајних незгода, анализу учесника у саобраћајним незгодама према својству
учешћа, старости, категорији возила, затим, временску и просторну анализу
саобраћајних незгода, анализу према видовима / типовима саобраћајних незгода,
анализу утицајних фактора који су допринели настанку саобраћајних незгода, као и
упоредну анализу стања безбедности саобраћаја према општинама у Републици
Србији на основу јавног и саобраћајног ризика страдања.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Анализа података о саобраћајним незгодама представља најшире прихваћен
приступ у оцењивању безбедности саобраћаја на неком подручју. У Републици
Србији подаци о саобраћајним незгодама евидентирају се од 1997. године. С
обзиром на то, анализа стања безбедности саобраћаја која је извршена у овом раду
базирана је на анализи података о саобраћајним незгодама и њиховим последицама,
који су доступни путем Интегрисане базе података о обележјима безбедности
саобраћаја (http://195.222.96.212/ibbsPublic/) којој се може приступити путем
званичног сајта Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије. У тренутку
спровођења истраживања, у бази података Агенције били су доступни подаци о
саобраћајним незгодама у периоду од 1997. до 2017. године, тако да је за период
анализе изабран претходни петогодишњи период од 2013. до 2017. године. Подаци
за 2018. годину нису били доступни у тренутку спровођења анализе, што
представља ограничење истраживања.
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Такође, током анализе, коришћени су подаци о јавном и саобраћајном
пондерисаном ризику страдања према општинама у Републици Србији, који су
доступни путем исте базе података. Ови ризици су израчунати за 2016. годину и као
такви су коришћени у раду, с обзиром да новији подаци нису доступни.
3.

АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И ЊИХОВИХ ПОСЛЕДИЦА

Укупан број саобраћајних
незгода

У периоду од 1997. до 2017. године, на територији општине Медвеђа
евидентирано је укупно 338 саобраћајних незгода. У овом периоду постоји
опадајући тренд саобраћајних незгода (Слика 1). Посматрајући период од 20 година,
највећи број саобраћајних незгода се догодио 2003. и 2006. године, и то по 25
саобраћајних незгода. Најмањи број саобраћајних незгода забележен је 1999. године
(8 саобраћајних незгода). У 1999. и 2000. години примећује се смањење броја
саобраћајних незгода, а то се може приписати чињеници да је у том периоду због
ратних дешавања на просторима бивше СФРЈ и бомбардовања Републике Србије
карактеристично смањење животног стандарда становништва, па самим тим и
смањење употребе моторних возила. Од краја 2009. године карактеристична је
примена Закона о безбедности саобраћаја на путевима и тада се уочава значајно
смањење броја саобраћајних незгода. На територији општине Медвеђа, у периоду
од 2013. до 2017. године евидентирано је 65 саобраћајних незгода у којима је
настрадало 69 особа.
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Слика 1. Укупан број саобраћајних незгода, општина Медвеђа, 1997-2017. године
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Слика 2. Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима и погинула лица у саобраћајним
незгодама, општина Медвеђа, 2013 - 2017. године
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У претходних 5 година (2013-2017. године) број саобраћајних незгода са
настрадалим лицима има опадајући тренд. У 2013. и 2017. години евидентиране су
саобраћајне незгоде са погинулим лицима (Слика 2). У 2013. години 1 лице је
погинуло, а у 2017. години, 2 лица су погинула у саобраћајним незгодама. Чињеница
да је након 3 године у којим ниједно лице није погинуло у саобраћајним незгодама, у
2017. години 2 лица погинула, захтева системски приступ и примену мера које би
омогућиле наставак тренда који је био успостављен у претходне 3 године.
У саобраћајним незгодама највише страдају лица старости од 15 до 30 године
(32%), а затим, од 46 до 64 године (29%). У посматраном периоду погинуло је 3
лица, од којих једно лице старости од 15 до 30 година и 2 лица старости од 46 до 64
година. У највећем проценту у саобраћајним незгодама учествовали су возачи
(49%). Путници као учесници учествовали су са уделом од 36%, док пешаци чине
14% страдалих учесника у саобраћајним незгодама. У саобраћајним незгодама са
настрадалим лицима, у највећем проценту учествују путничка возила (68%). Након
путничких возила следе теретна возила са учешћем од 13%.
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Слика 3. Настрадали учесници у саобраћајним Слика 4. Проценат настрадалих учесника
незгодама према старосним категоријама
према својству у ком учествују у саобраћају

Најзаступљенији вид саобраћајних незгода (2013-2015. године) са настрадалим
лицима је “слетање возила са пута“ са уделом од 33%, док је најзаступљенија група
типова саобраћајних незгода (2016-2017. године) „саобраћајне незгоде са једним
возилом“ (57%).
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Слика 5. Расподела саобраћајних незгода са
настрадалим лицима према видовима
саобраћајних незгода, 2013-2015. година
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Слика 6. Расподела саобраћајних незгода са
настрадалим лицима према групи типова
саобраћајних незгода, 2016-2017. година

Најизраженије групе утицајних фактора у 2016. и 2017. години у саобраћајним
незгодама са настрадалим лицима на територији Медвеђе су „погрешно извођење
радњи у саобраћају од стране возача“ (18%), „утицај пута и путне околине“ (17%) и
„предузимање непромишљених радњи од стране возача“ (16%). Посматрано у
односу на појединачне утицајне факторе, у саобраћајним незгодама са настрадалим
лицима најзаступљенији су „неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању
54

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

пута“ (9%) и „пропуст возача који се односи на неправилно сагледавање саобраћајне
ситуације“ (9%).
Временска анализа саобраћајних незгода са настрадалим лицима по месецима
указује на то да се у летњим месецима, јун, јул и август, догађа највећи број
саобраћајних незгода у општини Медвеђа. Уторак, четвртак и субота се издвајају
као дани са већим процентом саобраћајних незгода са настрадалим лицима (26%,
21% и 19% респективно). Највећи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима
се догађа у поподневним периодима од 13:00 до 15:00h и од 16:00 до 17:00h, а затим,
у преподневном периоду од 09:00 до 10:00h.
У посматраном периоду на територији општине Медвеђа укупно је страдало
осморо (8) деце у саобраћајним незгодама, али није било погинуле деце. Анализа
настрадале деце показује да највећи број деце страда у саобраћајним незгодама у
својству пешака и путника (по 38%).
Млади на територији Медвеђе највише страдају као возачи, са учешћем од 50%,
а затим као путници (36%). Највећи број младих учесника настрадао је у летњим
месецима (јун, јул и август), док се субота издваја као дан када страда највише
младих учесника. Саобраћајне незгоде са младим лицима се углавном догађају у
дневним условима. Посматрано према категорији возила, млади возачи најчешће
страдају у саобраћајним незгодама као возачи путничких возила (55%), а затим као
возачи трактора и теретних возила (по 18%).
На основу анализе страдања лица старијих од 65 година у саобраћајним незгодама у
периоду од 2013. до 2017. године, 3 лица су била у својству возача путничког возила, 1
лице у својству путника у путничком возилу и 1 лице у својству пешака.
На територији општине Медвеђа, у периоду од 2013. до 2017. године, у
саобраћајним незгодама укупно је страдало 10 пешака. У истом периоду укупно је
страдало 4 возача бицикла. Посматрајући страдање бициклиста према старости,
анализа показује да су деца (0-14 година) највише страдала у својству возача
бицикла (2 лица). У посматраном периоду није било смртно страдалих пешака и
бициклиста у саобраћајним незгодама.
На територији општине Медвеђа, у периоду од 2013. до 2017. године укупно је
настрадало 4 возача трактора, од којих су два возача погинула и 2 тешко повређена.
Временска анализа показује да су се саобраћајне незгоде са погинулим лицима
догодиле у јуну и јулу. Када је у питању анализа погинулих тракториста према
старости, један возач је старости од 15 до 30 година, а други од 46 до 64 године. У
истом периоду (2013-2017. године), догодило се 17 саобраћајних незгода у којима
су учествовала комерцијална возила, од којих 8 незгода са настрадалим лицима. У
односу на категорије комерцијалних возила, теретна возила учествују у
саобраћајним незгодама у значајно већем проценту, него аутобуси.
4.

МЕДВЕЂА У ОДНОСУ НА ОСТАЛЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Како би се у једној локалној самоуправи сагледало стање безбедности саобраћаја
потребно је извршити поређење са другим локалним самоуправама. У Републици
Србији постоји 161 локална самоуправа. У овом поглављу извршена је анализа и
поређење локалне самоуправе Медвеђа у односу на друге локалне самоуправе у
Републици Србији. Релативни показатељи безбедности саобраћаја су погодни за
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Вредност ЈПР страдања

поређење различитих територијалних јединица у погледу нивоа безбедности.
Приликом овог поређења коришћена су два основна релативна показатеља стања
безбедности саобраћаја – јавни и саобраћајни ризик страдања. Јавни ризик је
најчешће дефинисан као број погинулих лица на 100.000 становника, а саобраћајни
ризик као број погинулих лица на 10.000 регистрованих моторних возила. У
одређеним случајевима, за рачунање ризика се може користити број настрадалих
лица или пондерисани број настрадалих лица.
За упоредну анализу стања безбедности саобраћаја према општинама у
Републици Србији коришћени су јавни и саобраћајни пондерисани ризици, односно,
вредности ризика које су доступне путем Интегрисане базе података о обележјима
безбедности саобраћаја. Приликом израчунавања вредности пондерисаних ризика
коришћени су пондери 99 за погинула лица, 13 за тешко повређена лица и 1 за лако
повређена лица, а ризици су приказани за 2016. годину.
На следећим сликама приказане су вредности јавног и саобраћајног
пондерисаног ризика страдања по општинама у Републици Србији. Истакнуте су
општине које припадају Јабланичком управном округу. Уочава се да Медвеђа 2016.
године није имала високу вредност пондерисаног јавног ризика страдања у
поређењу са осталим општинама у Републици Србији, тачније, вредност јавног
пондерисаног ризика у 2016. години је била 29 на 10.000 становника и спада у ред
општина са мањом вредности овог ризика. Када је реч о саобраћајном ризику,
општина Медвеђа, такође, припада општинама са малом вредношћу саобраћајног
ризика, односно, 114 на 10.000 регистрованих моторних возила.
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Слика 7. Вредности јавног пондерисаног ризика (ЈПР) страдања по општинама у
Републици Србији, 2016. година
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Слика 8. Вредности саобраћајног пондерисаног ризика (СПР) страдања по општинама у
Републици Србији, 2016. година
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5.

ПРОСТОРНА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Просторна анализа саобраћајних незгода на територији општине Медвеђа
урађена је за трогодишњи период од 2015. до 2017. године. Разлог трогодишње
просторне анализе лежи у чињеници да је саобраћајна полиција на територији
Републике Србије почела са прикупљањем података о тачним локацијама
саобраћајних незгода путем ГПС уређаја тек од 2015. године.
На територији општине Медвеђа у периоду од 2015. до 2017. године догодиле су
се 2 саобраћајне незгоде са погинулим лицима, у којима је два лица изгубило живот.
У истом периоду, догодила се 21 саобраћајна незгода са повређеним лицима и 11
незгода са материјалном штетом. На слици испод приказане су локације свих
саобраћајних незгода које су се догодиле на територији општине Медвеђа у периоду
од 2015. до 2017. године.
Саобраћајне незгоде са материјалном штетом су означене жутом бојом,
саобраћајне незгоде са повређеним лицима црвеном бојом и саобраћајне незгоде са
погинулим лицима црном бојом. На основу слике, могу се уочити места где се
истиче већи број саобраћајних незгода.

Слика 9. Приказ локација саобраћајних незгода, општина Медвеђа, 2015-2017. године

У односу на државне путеве који пролазе кроз територију општине Медвеђа,
највећи број саобраћајних незгода догађа се на државном путу IБ реда ознаке 39:
Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ
- државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор). Значајан број ових
незгода догађа се и на проласку поменутог државног пута кроз насеље, при чему су
ове незгоде махом на раскрсницама државног пута са општинским путевима и
улицама (Слика 10).
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Слика 10. Ближи приказ локација саобраћајних незгода на државном путу IБ реда број 39

Међутим, оно што је важно напоменути јесте то да се значајан број саобраћајних
незгода догађа на локалној путној мрежи, односно, мрежи општинских путева и
улица, на шта посебно указује и чињеница да су се обе саобраћајне незгоде са
погинулим лицима које су се догодиле у посматраном периоду (2015-2017. године)
догодиле управо на локалној мрежи путева (Слика 11). Ово указује на потребу
спровођења савремених алата унапређења безбедности пута у складу са законским
обавезама (нпр. независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима) од стране локалног управљача пута и деловања одговарајућим мерама за
унапређење безбедности пута.

Слика 11. Ближи приказ локација саобраћајних незгода са погинулим лицима

Уколико се посматра расподела саобраћајних незгода које су се догодиле у
периоду од 2013. до 2017. године, према локацији догађања, односно, према томе да
ли се незгода догодила у насељу или ван насеља (Слика 12), већа тежина последица
се очекује на путу ван насеља, док тежина последице опада уколико се ради о путу у
насељу. Наиме, од укупног броја саобраћајних незгода са погинулим лицима, 33% се
догодило у насељу, а 67% ван насеља. Када је реч о саобраћајним незгодама са
повређеним лицима, 75% саобраћајних незгода се догодило у насељу, а 25% ван
насеља. Слична расподела је утврђена и када је реч о саобраћајним незгодама са
материјалном штетом, односно, 72% саобраћајних незгода се догодило у насељу, а
28% ван насеља. Када се посматра структура саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, 72% незгода се догодило у насељу, а 28% незгода ван насеља.
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Слика 12. Расподела саобраћајних незгода са погинулим, повређеним лицима и материјалном
штетом, према локацији (насеље / ван насеља), општина Медвеђа, 2013 - 2017. године

6.

ЗАКЉУЧАК

Значај спровођења и примене резултата анализе стања безбедности саобраћаја
попут оне спроведене у овом раду је очигледна за унапређење безбедности
саобраћаја на одређеном подручју. Наиме, стално анализирајући, упоређујући и
оцењујући стање безбедности саобраћаја оцењују се и даље развијају мере и
активности на унапређивању безбедности саобраћаја и смањивању страдања у
саобраћају (Липовац, 2008:96). На основу тога се могу стручно пројектовати и
реализовати будуће активности. Анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода, као први и најважнији корак, представља традиционални
приступ у оцењивању нивоа безбедности саобраћаја, који омогућује анализу
постојећег стања безбедности саобраћаја на основу насталих саобраћајних незгода.
Свака локална самоуправа има своје специфичности и проблеме које утичу на
ниво безбедности саобраћаја. Стога је неопходно константно спроводити анализе
које треба да укажу на проблеме безбедности саобраћаја и карактеристичне циљне
групе ка којима је потребно усмерити више пажње у циљу смањења или потпуног
елиминисања броја саобраћајних незгода у којима учествују.
Анализа стања безбедности саобраћаја у периоду од 2013. до 2017. године
указала је на то да су на територији општине Медвеђа најугроженији млади
учесници у саобраћају, и то млади возачи. Ово указује на потребу спровођења
различитих активности усмерених ка унапређењу безбедности младих учесника у
саобраћају, попут спровођења кампање усмерене ка младим учесницима у
саобраћају (путем медија, друштвених мрежа, итд.), спровођења вршњачке
едукације и едукативних такмичења за ученике средње школе, реализације додатне
обуке и тренинга за возаче почетнике, унапређења рада ауто-школа на територији
општине, и сл.
Иако у посматраном периоду на територији општине није било погинуле деце у
саобраћају, најбољи начин за стварање безбедних учесника у саобраћају, најпре
пешака и путника, а затим и будућих возача, јесте од најранијег детињства. Стога је
важно препознати значај спровођења едукације деце, родитеља и
васпитача/учитеља/наставника о безбедном учешћу деце у саобраћају у својству
пешака, путника и возача бицикла. Овакве акције се могу спроводити самостално
или у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја.
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Спроведена анализа безбедности саобраћаја на територији општине Медвеђа
указала је, такође, и на проблем безбедности тракториста. Како би се унапредила
безбедност тракториста у саобраћају, неопходно је предузимање мера које
подразумевају унапређење техничке исправности трактора, правилно означавање
трактора и пољопривредних машина уређајима за означавање возила, едукацију
тракториста о безбедном учешћу у саобраћају, начину везивања и означавања терета
на возилу, и сл.
Носилац свих активности у циљу унапређења безбедности препознатих циљних
група у саобраћају треба, пре свега, да буде Савет за безбедности саобраћаја у
Медвеђи у сарадњи са другим институцијама и организацијама које делују на
територији општине.
Посебну пажњу потребно је обратити на потенцијалан допринос пута на
настанак саобраћајних незгода, с обзиром на то да је група утицајних фактора
„утицај пута и путне околине“ значајно заступљена у саобраћајним незгодама са
настрадалим лицима на територији Медвеђе. Поред тога, и најзаступљенији вид /
тип саобраћајних незгода („слетање возила са пута“ / „саобраћајне незгоде са једним
возилом“) указује на потенцијалан директан утицај недостатка пута или опреме пута
на настанак саобраћајних незгода. Стога је неопходно и ангажовање управљача
пута, како државног, тако и локалног, у циљу смањења или потпуног елиминисања
овог фактора на настанак саобраћајних незгода.
Само координисано и ефикасно деловање свих институција безбедности
саобраћаја на територији општине засновано на анализи постојећег стања
безбедности саобраћаја, могу да омогуће најефикасније смањење броја и последица
саобраћајних незгода и унапређење безбедности саобраћаја на територији општине.
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