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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
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83

Борис Антић, MSc. Душко Пешић, Емир Смаиловић
МОДЕЛ АНАЛИЗЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ НА ПРИМЕРУ СТУДИЈЕ У НОВОМ САДУ
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.
84

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