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ПРЕДГОВОР
Конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'' је постала препознатљива
на мапи стручних скупова из области безбедности саобраћаја. Из године у годину све
више стручњака се окупља и расправља о темама значајним за локалне заједнице,
размењују искуства и расправљају о бројним проблемима и начинима њиховог
превазилажења.
У претходном периоду смо представили различита знања и практична искуства у
безбедности саобраћаја. Препознали смо и похвалили бројне добре иницијативе на
државном и локалном нивоу, које су допринеле унапређењу безбедности саобраћаја.
Аргументовано смо критиковали нерад и пропусте у раду. Истицали смо пропусте у
примени прописа, а нарочито пропусте у коришћења средстава намењених унапређењу
безбедности саобраћаја. Допринели смо формирању локалних тела за безбедност
саобраћаја у многим градовима и општинама, подржавали припрему и реализацију
годишњих Програма безбедности саобраћаја, подстицали рад владиних институција,
охрабрили оживљавање невладиног сектора ...
Промовисали смо најважније међународне документе и иницијативе у безбедности
саобраћаја. Успоставили смо и унапредили мапирање ризика по локалним заједницама
које је, данас, широко прихваћено у региону и у Европи. У овом Зборнику радова смо
посебну пажњу посветили картама најважнијих индикатора безбедности саобраћаја.
Стварамо услове за нови, на науци заснован, концепт управљања безбедношћу
саобраћаја, на основу индикатора перформанси безбедности саобраћаја.
Дали смо допринос припреми прве националне ''Стратегије безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије 2015-20201''. У жељи да заоштримо одговорност за
безбедност саобраћаја, од ове године ћемо традиционалној анализи стања безбедности
саобраћаја додати упоредну анализу постигнутих резултата са зацртаним циљевима у
националној стратегији.
У току 2015 године, у Србији је погинуло 100 лица више него што је то стратегијом било
предвиђено2. Нису остварени ни други Стратегијом дефинисани циљеви, у погледу
коначних исхода (број незгода, број повређених и укупни друштвено-економски
трошкови незгода много су већи од предвиђених), нити у погледу индикатора
перформанси (употреба сигурносних појасева, дечијих седишта и кацига, прекорачење
брзине, вожња под утицајем алкохола итд.). Овај неуспех је резултат лошег рада и
захтева научну анализу и припрему и спровођење добро осмишљеног система мера и
активности, на свим нивоима. Неопходно је спровести веома важне системске мере
унапређења безбедности саобраћаја и унапредити координацију и кооперацију у раду
најважнијих субјеката. Надамо се да ће ова конференција допринети унапређењу рада
на локалном нивоу и достизању амбициозних циљева из националне Стратегије
безбедности саобраћаја.
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05 број 344-1721/2015-1 (Службени гласник РС, од 20. јула 2015.)
Уместо предвиђених 510 погинулих лица, у 2015 је било преко 600 погинулих.

FOREWORD
Conference “Road safety in local communities” has become recognizable on the map of expert
meetings in the field of road safety. From year to year more and more experts are gathering
and discussing the topics of importance for local communities, share experiences and discuss
various problems and ways to overcome them.
In the past we have presented various knowledge and practical experiences in road safety. We
have recognized and commended numerous good initiatives at the state and local level, that
have contributed to improvement of road safety. We are giving argumented criticism to the
negligence and omissions in the work. We have pointed out omissions in the application of
regulations, especially omissions in the use of funds intended for improvement of road safety.
We have contributed to formation of local bodies for road safety in many cities and
municipalities, supported the preparation and implementation of annual Traffic Safety
Program, encouraged the work of government institutions, encouraged a revival of the NGO
sector...
We have promoted the most important international documents and initiatives in road safety.
We have established and improved risk mapping in local communities, which is now widely
accepted in the region and in Europe. In this Proceedings, we devoted special attention to the
maps of the most important indicators of road safety. We create the conditions for a new,
science-based, concept of road safety management, based on the performance indicators of
road safety.
We have contributed to the preparation of the first National “Strategy for road traffic safety in
the Republic of Serbia 2015-20203''. In an effort to tighten the responsibility for road safety,
within the traditional analysis of the traffic safety situation, since this year, we will add
comparative analysis of the results achieved with the objectives set by the national strategy.

In Serbia, during the 2015, more than 100 people were killed in traffic accidents than
predicted by Strategy4. Other Strategy defined goals have not been achieved in terms of
final outcome (number of traffic accidents, number of injured and total socio-economic
costs are much higher than predicted), neither in terms of performance indicators (use of
seat belts, child car seats, helmet wearing, speeding, driving under the influence of alcohol
etc.). This failure is the result of poor performance and requires scientific analysis,
preparation and implementation of well thought out system of measures and activities at
all levels. It's necessary to carry out very important systemic measures to improve road
safety and enhance coordination and cooperation in the work of the most important
subjects. We hope that this Conference will contribute to the improvement of work on the
local level and to achievement of ambitious goals set by the National Strategy for road
traffic safety.

ORGANIZING COMMITTEE
Chairman
Doc. Miladin Nešić, PhD, T.E.

3
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SCIENTIFIC PROGRAM COMMITTEE
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05 No. 344-1721/2015-1 (Official Gazette RS, from 20 july 2015)
Instead of planned 510 persons killed, in 2015 over 600 persons were killed in traffic accident.
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IDENTIFIKACIJA OPASNIH MESTA NA SAOBRAĆAJNOJ MREŽI
PRIMENOM SOFTVERSKE ALATKE - STUDIJA SLUČAJA
IDENTIFICATION OF HAZARDOUS SPOTS ON THE TRAFFIC
NETWORK BY APPLYING SOFTWERE TOOL - A CASE STUDY
Zoran Davidoski1, Daniel Pavleski2, Kristi Bombol3, Daniela Koltovska Nečoska4
Rezime: Potreba za preciznim metodološkim pristupom, sa jasno definisanim kriterijumima za
određivanje opasnih mesta je neophodna za poboljšanje i unapređenje bezbednosti saobraćaja. U
Republici Makedoniji takav pristup ne postoji. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje i primena
metode za identifikaciju opasnih mesta na gradskoj mreži, čime bi se stvorila osnova za proaktivni
pristup bezbednosti saobraćaja. Za samu realizaciji istraživanja koristio se sofisticirani softverski
alat Visum Safety, proizvod kompanije PTVision. Ovaj alat omogučava određivanje sličnosti
nezgoda i sličnosti njihovih uzroka, a samim tim i identifikaciju opasnih mesta na saobraćajnoj
mreži. Istraživanje je sprovedeno u formi studije slučaja na bulevaru Partizanski Odredi u Skoplju.
Detaljne informacije o svakoj nezgodi omogućile su utvrđivanje sličnosti i faktora koji su doprineli
nastajanju saobraćajne nezgode. Ovakav pristup omogućuje da gradske vlasti, koje su nadležne za
primarnu uličnu mrežu, preduzmu mere i korake za poboljšanje bezbednosti saobraćaja na
tretiranom području. Utvrđivanje i implementacija metoda za identifikaciju opasnih mesta stvara
osnov za objektivni pristup bezbednosti saobraćaja na gradskoj mreži.
Ključne reči: opasna mesta, bezbednost saobraćaja, softverske alatke
Abstract: In order to improve and maintain traffic safety on the traffic network, it is necessary to
meet the need of a precise methodological approach with clearly defined criteria for locating
hazardous spots. In the Republic of Macedonia we cannot say there is an approach of the said kind.
Thus, the objective of this research is establishing and application of a method for identification of
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those hazardous spots on the network as well as to lay the bases for a proactive approach to road
traffic safety. For the realisation of the research, the sophisticated software tool Visum Safety was
used. This tool enables determining the similarities among traffic accidents and among the causes
of the accidents. Thus, it enables identification of the hazardous spots on the traffic network. The
research was conducted as a study of the case of Skopje’s Boulevard Partizanski Odredi. The
detailed information on each of the traffic accident enabled establishing the similarities among the
accidents and among the factors which contributed to the occurrence of the accidents. The
conducted analysis enabled the identification of 12 spots in total as hazardous spots. The identified
spots enable the city authorities – who are competent for the primary traffic network, to consider
the problem and search for modes of increasing safety on the boulevard. The inference of the
existence of hazardous spots and the application of the method for their identification lays the
bases for a objective approach to traffic network safety maintenance.
Keywords: hazardous spots, traffic network safety, software tool

1.

UVOD

Sa 1.24 milijuna smrtnih slučajeva godišnje u svijetu, saobraćajne nezgode su među
najčešćim uzrocima smrtnosti. Mnoge zemlje širom svijeta su sebi postavile zadatak da
poboljšaju bezbednost saobraćaja na putevima. Njihov cilj je: Vision Zero –da se broj
saobraćajnih nezgoda dugoročno svede na nulu.
Analiza saobraćajnih nezgoda ima značajno mesto u procesu povećanja bezbednosti
saobraćaja na putevima. Za preciznu identifikaciju opasnih deonica potrebna je detaljna
evidencija sa ucrtavanjem mikrolokacija saobraćajnih nezgoda. Na ovim mapama vršilo
bi se i grupiranje i vizuelno detektiranje saobraćajnih nezgoda na pojedinim područjima.
Time bi se detektirali i razlozi zbog kojih su se one dogodile.
U R. Makedoniji nisu rađena sistematska istraživanja opasnih mesta na putnoj mreži.
Jedini podatak koje se odnosi na popis opasnih mjesta na putnoj mreži je iz 2005 godine
(Андревски, Ж. Петревски, Т. 2005). U citiranom radu prvi put se pominje cifra od 169
opasnih mesta; to je ujedno i prva informacija koja se odnosi na ovu temu.
Potreba za preciznim metodološkim pristupom sa jasno definisanim kriterijumima za
određivanje opasnih mesta je neophodna za poboljšanje i unapređenje bezbednosti
saobraćaja. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje i primena metoda identifikacije opasnih
mesta na gradskoj mreži. Za samu realizaciju istraživanja korišćen je sofisticirani
softverski alat. Istraživanje je sprovedeno u formi studije slučaja na bulevaru Partizanski
Odredi u Skoplju. Detaljne informacije o svakoj nezgodi omogućile su utvđivanje
sličnosti i faktora koji su doprineli nastajanju saobraćajne nezgode. Ovakav pristup
omogućuje da gradske vlasti, koje su nadležne za primarnu uličnu mrežu, preduzmu
mere i korake za pobolšanje bezbednosti saobraćaja na tretiranom području.
2.

IDENTIFIKACIJA OPASNIH MESTA PRIMENOM SOFTVERSKE
ALATKE NA PRIMERU SLUČAJA U GRADU SKOPLJE

Istraživanje je izvedeno na bulevaru Partizanski odredi, koji ima sledeće
karakteristike: ukupna dužina bulevara – 5 737 m; funkcionalna klasifikacija - gradska
magistrala; ukupno opterećenje – 60 000 vozila; ukupan broj rakrsnica – 11 od kojih 1 je
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kružna raskrsnica, 2 su klasične raskrsnice bez semafora, a 8 – klasične raskrsnice sa
semaforom Na Sl. 1 prikazano je istraživano područje.

Slika 1. Istraživano područje

2.1.

Potrebni podaci

Da bi se postigao cilj istraživanja, potrebni su sledeći podaci:1) transportni model
grada, 2) podaci o saobraćajnim nezgodama.
U istraživanju je korišćen Transportni model Grada Skoplja (IDOM, 2009) i podaci o
saobraćajnim nezgodama u periodu od 2012 do 2014 g. (Tabela 1). Jedan od glavnih
nedostatka dobijenih podataka iz Ministartva unutrašnjih poslova je nedostatak preciznih
koordinata mesta nezgoda. Zbog toga su – kao vrlo bitan elemenat za pravilnu softversku
analizu, detaljno razmatrane skice sa uvida.
Tabela 1. Detaljni podaci za svaku saobraćajnu nezgodu na bulevaru „Partizanski odredi“ u
periodu 2012 -2014

1

Broj saobraćajnih nezgoda

33

2

Smer kretanja

34

3

Datum nastajanja nezgode

35

Da li je put klizav
Vremenski uslovi, dali je bio mrak
kada se nezgoda dogodila
Da li su u nezgodi involvirane
životinje

4

Vreme nastajanja nezgode

36

Da li ima prepreka na putu

5

Naziv ulice

37

Da li je smanjena vidljivost

6

Naziv sporedne ulice

38

Da li su loši vremenski uslovi

7

Opis lokacije

39

8

Broj involviranih u nezgodi

40

Da li su loši uslovi na putu
Da li su saobraćajni znaci u lošem
stanju

9

Broj poginulih osoba

41

Tekstulani opis okoline
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10

Broj osoba sa teškim povredama

42

11

Broj osoba sa lakim povredama

43

12

44

15

Visina štete (aproksimativno)
Da li se nezgoda desila na
raskrsnici
Da li se nezgoda desila u blizini
svetlosnih signala
Da li se nezgoda desila u pravcu
kretanja

16

Da li se nezgoda desila na krivini

48

17

Da li na putu ima nagib

49

18

Da li je na pešačkom prelazu

50

19

Da li je na kružnoj raskrsnici

51

20

52

21

Da li postoji ograničenje brzine
Da li je neko od učesnika pobegao
sa mesta nezgode

53

Starost prvog vozača
Godine posedovanja vozačke dozvole
prvog vozača

22

Da li je involviran automobil

54

Dela prekršaja prvog vozača

23

Da li je involviran pešak

55

24

Da li je involviran vozač bicikle

56

Starost drugog vozača
Godine posedovanja vozačke dozvole
drugog vozača

25

Da li je involviran motocikl

57

26

Da li je involviran kamion

58

Dela prekršaja drugog vozača
Godine posedovanja vozačke dozvole
trećeg vozača

27

Da li je involviran BUS
Opis opasnih materija (ako su
involvirana vozila koja ih
transportuju)
Kategorija nezgode – teške
povrede

59

Starost trećeg vozača

60

Skica nezgode

61

Detaljni opis nezgode

62

Dodatne napomene

31

Kategorija – lake povrede
Kategorija nezgode – materijalna
šteta

63

Fotografije nezgode

32

Tip sudara

13
14

28
29
30

4

45
46
47

Da li je vozilo udarilo u drveće
Da li je vozilo udarilo u prepreku na
putu
Da li se nezgoda dogodila tokom
preticanja
Da li je neko od vozača bio pod
uticajem alkohola
Da li je brzina prekoračena
Da li je vozilo prelazilo na crveno
svetlo
Da li nije držano saodvetno rastojanje
Da li nije otstapeno pravo prvenstva
prolaska
Da li se nezgoda dogodila tokom
manevrisanja radi okretanja
Tekstualni opis individualnih razloga
za postupke koji su doveli do nezgode
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2.2.

Primena softverskih paketa

PTV Visum Safеty je softverska alatka za analizu podataka saobraćajnih nezgoda.
Omogućava određivanje sličnosti nezgoda i sličnosti uzroka njihovog dešavanja, a
samim tim i identifikaciju opasnih mesta na saobraćajnoj mreži. Može identifikovati
opasna mjesta vizuelno pomoću toplinske mape ili pomoću algoritama za automatsko
traženje i generiranje opasnih mesta na osnovu korisnički definiranih parametara.
Individualne nezgode se mogu filtrirati prema svojim atributima i na taj način za samo
nekoliko sekundi mogu se vizuelizirati i analizirati rezultati. Ovaj relativno novi
softverski proizvod, dosada je primenjen u Italiji - Provinence of Arezzo, zatim u gradu
Kocaeli u Turskoj, itd.
U daljem tekstu sledi opis postupka rada ovom softverskom alatkom
Procedura unošenja, obrade i analize podataka je sledeća:
1. Import analiziranog područja sa VISUM transportnog modela
2. Input podataka o saobraćajnoj nezgodi (Tabela 2.) u Excel formatu (Accidents
List) – pojedinačno za svaku saobraćajnu nezgodu. Slika 2 prikazuje listu sa
detaljnim podacima, koja je kreirana u VISUM Safety.

Slika 2. Lista sa detaljnim podacima o nezgodama koje su se desile

3. Grafički prikaz nezgoda
Nakon input-a potrebnih podataka može se dobiti i grafički prikaz saobraćajnih
nezgoda (Slika 3).
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Slika 3. Prikaz saobraćajnih nezgoda

Na osnovu podataka, statistička analiza pokazuje da je na bulevaru Partizanski
odredi ukupan broj saobraćajnih nezgoda 255; u njima su 2 osobe izgubile život, 22
pretrpele teške povrede, ukupno 160 – lakše povrede, a ostali su pretrpeli samo
materijalnu štetu. (Slika 4).

Slika 4. Statistička analiza

Statisitčka analiza može da se uradi na osnovu različitih faktora: 1. Težina posledica;
2. Tip nezgode; 3. Uzroci i učesnici; 4. Uslovi koji su doprineli da se nezgoda desi; 5.
Vremenski period kada se nezgoda desila – pr. dan u nedelji, itd.
4. Generiranje toplinske mape
Pomoću t.z toplinskih mapa mogu da se identifikuju opasne lokacije na osnovu
različitih kriterijuma. Slika 5. prikazuje lokacije na području u radijusu od 25 m i
minimalan broj nezgoda. Radijus od 25 metara je utvrđen vodeći se iskustvima
6
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Nemačkih istraživanja i preporukama samog proizvoditelja softvera. Ali potrebna su
dodatna istraživanja u vezi radijusa.
Na ovoj mapi, u radijusu od 25 m utvrđeno je 18 lokacija sa 5 ili više saobraćajnih
nezgoda (crvena boja), 6 lokacija sa manje od 5 nezgoda (žuta boja) i 8 lokacija sa manje
od 3 nezgoda (zelena boja).

Slika 5: Toplotne mape

3.

ANALIZA I DISKUSIJA REZULTATA

Na osnovu detaljne softverske analize i definiranih kriterijuma: 1) jednogodišnja
mapa sa min. 5 saobraćajnih nezgoda, 2) trogodišnja mapa sa min. 5 nezgoda sa
povređenim učesnicima u radijusu od 25m i 3) trogodišnja mapa sa min. 3 nezgoda u
radijusu od 25 m. Identifikovano je ukupno 12 opasnih lokacija na bulevaru Partizanski
odredi u Skoplju.
Nakon identifikacije opasnih lokacija, sledeći korak bi bio predlog mogućih mera za
smanjivanje broja nesreća i evaluacija odabranih mera.
Ovim istraživanjem smo pokazali da se primenom jednostavne ali sofisticirane
softverske alatke može lako izraditi detaljna analiza bezbednosnog stanja u saobraćaju,
zatim odrediti kritične lokacije, sličnosti i faktore za nastajanje nezgoda, itd.
4.

ZAKLJUČAK

U ovom radu je prikazana identifikacija opasnih lokacija sa posebnim naglaskom na
primenu softverske alatke. Dobiveni su obećavajući rezultati. Identifikovana su opasna
mesta na bulevaru Partizanski odredi u Skoplju. Ovakav pristup omogućuje da gradske
vlasti, koje su nadležne za primarnu uličnu mrežu, preduzmu mere i korake da eliminišu
ovakva mesta i da poboljšaju bezbednost na ovom bulevaru.
Rad je pokazao da za kvalitetnu analizu neophodno je postojanje kvalitetne baze
podataka. Savet lokalnim zajednicama je da kreiraju takve baze podataka i da ih redovno
ažuriraju. Kao smernice za buduća istražuvanja navode se: generiranje popisa mogućih
mera za smanjenje saobraćajnih nesreća, analiza mogućih mera za smanjenje broja
nesreća, evaluacija odabranih mera za smanjenje broja nesreća.
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ОПШТИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УВОЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ
ПРЕЛАЗА СА СТАНОВИШТА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
GENERAL CONDITIONS AND CRITERIA FOR THE INTRODUCTION
OF PEDESTRIAN CROSSING WITH REGARDS TO ROAD SAFETY
Србислав Гуглета1, Дејан Стојковић2
Резиме: Увођење нових као и оцена безбедности постојећих пешачких прелаза захтева
један системски приступ који у нашој постојећој законској регулативи нема конкретније
одреднице. У досадашњој пракси понекад се уводе пешачки прелази без икаквих
критеријума и то без пуног сагледавања са становишта безбедности што може да изазове
контра ефекат. У овом раду дат је један системски преглед проблема као и критеријума за
решавање и подизања нивоа безбедности на пешачким прелазима који може бити смерница
за пројекте ревизије безбедности саобраћаја (RSA).
Кључне речи: Пешачки прелази, безбедност саобраћаја, RSA
Abstract: The introduction of new as well as safety evaluation of existing pedestrian crossings
requires a systematic approach which in our existing legislation no specific guidelines. In current
practice, sometimes introduced pedestrian crossings without any criteria and without full
consideration to the safety which may cause the opposite effect. This paper will give a systematic
overview of the issues and criteria for addressing and raising the level of safety at pedestrian
crossings that can be of use for Road safety audit (RSA).
Key words: Pedestrian crossings, traffic safety, RSA
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1.

УВОД

Опште је познато да су пешаци најугроженија категорија у саобраћају. То је
пре свега што у већини случајева конфликт возила и пешака има за последицу
тешке телесне или смртне последице за пешака при иоле већим брзинама. Повод за
писање овог рада је проистекао пре свега из досадашњег искуства аутора, који су
уочили проблем да код израде саобраћајно техничке документације веома
различито су третирани критеријуми за увођење пешачких прелаза. Посебно
настаје проблем када захтеви грађана буду подржани и спровођени уз притисак и
императивни налог различитих институција и појединаца а да се не сагледају без
одговарајућих критеријума са становишта безбедности саобраћаја. Циљ овог рада
је да се покрену потребни процеси у стручној јавности и да се употпуни и уреди
одговарајућа правна регулатива којом би се дефинисали јасни критеријуми којим
би се избегла небезбедна решења а самим тим и заштитили пешаци као
равноправни учесници у саобраћају.
2.

НЕЗГОДЕ СА СТРАДАЛИМ ПЕШАЦИМА У НОВОМ САДУ

Општа слика угрожености пешака у Новом Саду може се сагледати на
следећем дијаграму.

Слика 1. Саобраћајне незгоде са пешацима у Новом Саду [12]

Ако се занемари период од 2004. до 2006. године, очигледан је тренд пада броја
саобраћајних незгода за период од 2013.-2014. године у односу на период од 2007.2012. године. Проценат учешћа саобраћајних незгода са пешацима у периоду од
2013.-2014. године је повећан јер није значајније смањен број незгода са
пешацима. У 2013 години је страдало 418 пешака од укупно 2428 страдалих лица у
свим саобраћајним незгодама што је 16% повећање у односу на период од 2010.2012. годину.
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Да би се добила детаљнија слика стања безбедности пешака даје се кратак
преглед резултата истраживању[2] које је спроведено у Новом Саду на узорку од
укупно 798 пешака и то у анализираном четворогодишњем периоду од 2008. до
2011. године. У полној структури настрадалих, мушку популацију чини 40,3%
(н=321) пешака, за разлику од 59,7% (н=475) настрадалих жена. Старосну групу
која је најчешће страдала чинили су пешаци старости од 15 до 29 година (30,2%,
н=240). Највећи број пешака страдао је ван раскрснице (59,3%, н=472), док је
готово подједнак број пешака страдао на пешачком прелазу (45,4%, н=361) или ван
њега (54,6%, н=435). Када се посматра смер кретања пешака у односу на правац
кретања возила, највећи број пешака је настрадао приликом кретања са десне на
леву страну (42,6%, н=339). Пешаци су најчешће страдали у условима добре
дневне видљивости (65,5%, н=521), али се с обзиром на мању изложеност уочава и
значајан проценат учешћа у укупном броју настрадалих у ноћним условима када је
пут био недовољно осветљен (29,9%, н=238). Радни дани су карактеристичан
период страдања пешака у току седмице (82,9%, н=660), а доба дана од 12 до 17
часова је карактеристичан период у току дана (41,6%, н=331). Што се тиче
годишњих доба, постоји равномерна расподела страдања пешака. Пешаци су
најчешће били у контакту са путничким аутомобилима (86,1%, н=685) и теретним
возилима (6,4%, н=51)

Слика 2. Просторна дистрибуција саобраћајних незгода деце пешака у Новом Саду[3]

3.

ПОСТОЈЕЋА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

У оквиру Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС”, бр. 41/09), у даљем тексту „Закон“, поред тога што је дата дефиниција
пешачког прелаза дефинисано је и првенство прелаза пешака (који није регулисан
светлосном сигнализацијом) који ступају на коловоз у односу на возила:
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„пешачки прелаз је означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко
коловоза“,
„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“.
Ово представља у потпуности јасан законски основ у којем се регулише право
првенства.
Српски стандард даје преглед критеријума за увођење пешачких прелаза
међутим ови критеријуми су веома штури и неадекватни за садашње услове.
Поред Закона пешачке прелазе третира Правилник о саобраћајној
сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 134/2014 од 11.12.2014. године), који у
свом Члану 59. по први пут уводи један веома важан и обавезујући елемент којим
се одређују да „Пешачки прелаз не сме се обележавати на путевима са више
саобраћајних трака по смеру ако прелаз није регулисан светлосном
саобраћајном сигнализацијом, осим у случају кружних раскрсница.“ Овим се у
складу са светским искуствима по први пут уводи јасан критеријум који
ограничава увођење пешачког прелаза на саобраћајницама на којима се ствара
ризик настанка незгоде и поред јасно дефинисаних саобраћајних прописа и
априори третира аспект безбедности.
Без обзира што се у члану 55. Закона дефинише да „Возач не сме возилом да
започне претицање или обилажење: „10) возила које се зауставило и зауставља
ради пропуштања пешака на пешачком прелазу“ често се јавља проблем да возачи
у већини случајева не могу да препознају ситуацију да су се одређена возила
зауставила због пропуштања пешака те долази до претицања или обилажења већ
заустављених возила те судара са пешаком. Код деце у већини случајева је
изражен и додатни проблем да ако прво возило стане да пропусти дете оно у том
тренутку потрчи и додатно повећа ризик настанка незгоде код грешке возача које
није благовремено уочио критичну ситуацију и нема времена да реагује. Већина
саобраћајних незгода које су се догодиле у Новом Саду су биле са смртним
последицама.
Како је већ речено тежња аутора овог рада је усмерена на пешачке прелазе
који нису регулисани светлосном сигнализацијом, и да се додају сви потребни
критеријуму, и према томе донесу одређене смернице са обавезном применом кроз
правну регулативу.
4.

ПРЕПОРУКЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗА

Аутори овог рада ће у овом поглављу да дају један сажет и систематичан
приказ потребних критеријума за увођење пешачких прелаза, са аспекта
безбедности, а на основу досадашњег искуства у пројектовању и анализама
безбедности као и на страним искуствима за то већ примењене правне регулативе.
Ови критеријуми се односе само на пешаке прелазе који нису сигналисани
светлосном сигнализацијом.
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Пешачки прелази могу бити једино примењени:
• У насељима
• На деловима пута где је дозвољена брзина максимално 50 km/h
• На местима где постоји само једна саобраћајна трака по смеру
• На местима где са обе стране постоји изграђени прилази ка пешачким
стазама
• Критеријуми...број пешака, возила...
Критеријум броја пешака и возила је могуће преузети из већ усвојених
светских прописа или формирати одређена националне критеријуме чиме би се у
потпуности елиминисала субјективна процена лица која утичу на увођење
пешачког прелаза и добила јасна објективна слика према конкретним
саобраћајним условима.
Табела 1. Kритеријум увођења пешачких прелаза према интензитету возила и
пешака
Возила/ ч
пешака / ч

0-200

200-300

300-450

450-600

600-750

Пешачки
могућ
Пешачки
могућ
Пешачки
могућ

Пешачки
могућ
Пешачки
препоручен

Пешачки
препоручен
Пешачки
препоручен

Пешачки
могућ

преко
750

0-50
50-100
100-150
преко
150

Изван граница пешачки могућ/пешачки препоручен пешачки се може
применити у изузетним случајевима.
Када комбинација пешачког саобраћаја и броја возила је испод пешачки
могућ/пешачки препоручен довољно је применити одређене грађевинске мере.
Када комбинација пешачког саобраћаја и броја возила је унутар пешачки
могућ/пешачки препоручен могуће су примене одређених грађевинских мера или
за више од 450 возила/ч светлосна сигнализација треба да буде узета у разматрање.
Када комбинација пешачког саобраћаја и броја возила је изнад пешачки
могућ/пешачки светлосна сигнализација је обавезна.
Пешачки прелази не могу бити примењени:
• у не посредној близини светлосне сигнализације
• на деоници пута где постоји координација светлосне сигнализације
• на тракама резервисаним за јавни превоз - “жуте траке”
• преко комбинованих пешачко бициклистичких стаза
• преко трамвајских колосека
• на прелазима главних праваца и раскрсницама са првенством прелаза
• најмање 100м у односу на већ обележен пешачки прелаз
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Одређени сложени саобраћајни услови захтевају појачају сигнализацију у
смислу упозоравајућих сигнала, трептача маркера, примене ознака на коловозу од
дебелослојне пластике и др.
Сигнализација која сигналише пешачке прелазе мора бити степенована према
интензитету ризика који карактерише сам прелаз. На пример пешачки прелази у
зонама школа морају имати највиши степен сигналисања. Тако да возачи могу
одмах да препознају да се налазе у зони у којима је израженије присуство школске
деце.
Пешачки прелази у зонама 30
Пешачки прелази у зонама 30 би требали да се уводе само на основу потреба
интензитета саобраћа према табели и критеријума близина школе, старачких
домови и др.
Истраживања су показала да у зонама 30 долази до смањења броја незгода које
укључују телесне повреде и смањити тежину повреда.
Да би се увео пешачки у зони 30 мора да се задовољи и додатни критеријуми:
• да има адекватан прилаз у смислу грађевинских елемената са обе
стране улице,
• прилаз на пешачком прелазу мора имати адекватну прегледност,
• пешачки прелаз мора бити адекватно осветљен.

Слика 3. Број возила и пешака као критеријум за увођење пешачких прелаза у зона 30

Расвета пешачких прелаза
Поред проблема да на одређеним пешачким прелазима нема јавног осветљења
посебан проблем представља и лоше пројектована расвета. Када не постоји
светиљка у зони пешачког прелаза уз осветљење фарова возила ствара се само
делимична силуета са негативним контрастом.
У пракси је ово веома чест случај да у насељу нема адекватне расвете.
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Слика 4. Пример добро осветљавања пешачког прелаза

Други проблем се јавља када постоји усмерена расвета и не осветљава сам
пешачки прелаз и долази до тога да возач возила постаје заслепљен тим усмереним
осветљењем и нема могућност да уочи пешака на прелазу непосредно после тога.
Стуб расвете се поставља на малом растојању пре пешачког прелаза. На тај
начин се пешак осветљава бочно одозго чиме се креира позитивни контраст који
омогућава сагледавање лица и одеће пешака, што додатно повећава безбедност јер
возач види пешака као особу, а не само као силуету. У случају двосмерног
саобраћаја потребно је поставити две светиљке, са обе стране пешачког прелаза, а
у случају широких саобраћајница са двосмерним саобраћајем, потребно је
поставити четири светиљке. Распоред светиљки и ниво осветљености који је
неопходно обезбедити зависи од геометрије саобраћајнице и осветљености
(сјајности) саме саобраћајнице. Посебним осветљењем пешачког прелаза скреће се
додатна пажња возачу на његово присуство, а пешаци у зонама прелаза и на делу
тротоара испред прелаза постају видљиви и осветљени адекватним нивоом
вертикалне осветљености. Такође препорука је да би се додатно скренула пажња
возачима, да светиљке које се користе за осветљење пешачких прелаза имају
различиту боју извора светлости од светиљки које се користе за осветљење
саобраћајнице, као и да светиљке које се користе за осветљење саобраћајнице не
буду близу пешачког прелаза. Избор оптичких система треба да буду дефинисани
одговарајућим стандардом као што имају неке земље, те да се усвоје и код нас.
5.

ЗАКЉУЧАК

На основу свега претходно наведеног може се закључити да је под хитно
потребно дорадити постојеће прописе којима би се ближе дефинисали услови за
увођење пешачких прелаза а посебно услова у којим никако није дозвољена
њихова примена како би се елиминисао ризик угрожавања безбедности пешака
због стихијског и не систематичног приступа. Посебно што се у последње време
пажња посвећује пројектима ревизије безбедности и проверама безбедности, који у
својој методологији имају критеријуме кроз контролне листе тако да то треба
ускладити на основу постојећих европских искустава.
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UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM U ZONAMA RADOVA NA PUTU
I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
WORK ZONES TRAFFIC MANAGEMENT AND TRAFFIC SAFETY
Nataša Ostojić1
Rezime: Primarni cilj primene Zakona, Pravilnika, Propisa i Standarda u saobraćaju je povećanje
bezbednosti i smanjenje negativnih posledica uz očuvanje efikasnosti. Saobraćajna signalizacija
kao sastavni deo koncepta upravljanja direktno utiče na stepen bezbednosti saobraćaja. U želji da
se unapredi postojeća regulativa koja propisuje saobraćajnu signalizaciju Ministarstvo nadležno za
poslove saobraćaja donelo je Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji i Pravilnik o načinu regulisanja
saobraćaja na putevima u zoni radova ("Sl.glasnik RS", br. 134/2014). Navedeni pravilnici
inovirani su po pitanju definicija, izgleda, šifri znakova, načina njihovog postavljanja, definisanja
novih saobraćajnih znakova i sl. Međutim, treba napomenuti da do donošenja citiranog Pravilnika
o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova, nije postojao pravni okvir kojim se
propisuje regulisanje saobraćaja na delu puta na kome se radovi izvode. Radovi na putevima često
rezultuju prekide saobraćaja, odnosno redukcijom kapaciteta indukuju zagušenja, povećanu stopu
nezgoda, potrošnju goriva i vremenske gubitke. Zbog sve većih saobraćajnih zahteva čak i mali
(prostorno i vremenski) intenzitet radova izaziva drastične efekte na uslove u saobraćajnom toku.
Prioritetna potreba je da se održi minimalno prihvatljivi nivo usluge uz maksimalnu redukciju
rizika od saobraćajnih nezgoda. Savremeni koncepti i strategije formiranja uticajnih zona radova i
metode kontrole saobraćaja moraju biti pažljivo planirane i projektovane uz minimiziranje svih
negativnih efekata. U radu će se dati kritički osvrt na dosadašnju praksu i novi pravilnik, kao i
smernice za primenu savremenih koncepata formiranja uticajne zone radova.
Ključne reči: regulisanje saobraćaja, bezbednost saobraćaja, pravilnik, zona radova
Abstract: The primary goal of the application of laws, regulations, rules and standards in traffic is
to increase safety and reduce negative impacts while maintaining efficiency. Traffic signalization
as an integral part of the concept of management, has a direct impact on the level of traffic safety.
In order to improve the existing legislation which regulates the traffic signalization, Ministry in
charge of traffic issued the Rulebook on traffic signs and the Rulebook on traffic management in
Ostojić Nataša, dipl.inž.saob., Putinvest d.o.o., ul. Lazara Savatića br. 8, Beograd, Republika Srbija,
n.ostojic@yahoo.com
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work zones ("Sl.glasnik RS", No. 134/2014). However, it should be noted that until the adoption
of the quoted Rulebook on traffic management in work zones, there was no legal framework that
provides traffic regulation on the stretch of road on which the work is performed. Road works
often result in traffic interruptions or reduction of capacity, induce congestion, increase rate of
accidents, fuel consumption and time loss. Due to increasing traffic demands even a small (space
and time) road work causes drastic effects on conditions in the traffic flow. A priority is to
maintain a minimum acceptable level of service with a maximum reduction of the risk of traffic
accidents. Modern concepts and strategies in formation of influence zone of road works and
methods of traffic control must be carefully planned and designed while minimizing any negative
effects. This paper will provide a critical review of current practice and the new rules as well as
guidelines for the implementation of modern concepts of forming influential zone of road works.
Keywords: traffic control, traffic safety, rulebook, work zone

1.

UVOD

Upravljanje, kao skup trenutnih akcija ili akcija tokom vremena kojima se deluje na
neki sistem, je neophodno za efikasno funkcionisanje i razvoj tog sistema. Upravljanje
saobraćajnim sistemom vrši se i propisima koje moraju poštovati svi učesnici u
saobraćaju. Primarna svrha postojanja propisa i pravila u saobraćaju je povećanje
bezbednosti saobraćaja koje se ogleda u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i
posledica nastalih saobraćajnih nezgoda. Aktivna bezbednost saobraćaja odnosi se na
sprečavanje nastanka saobraćajnih nezgoda, tj. smanjenje verovatnoće da se saobraćajna
nezgoda dogodi. Pasivna bezbednost saobraćaja odnosi se na smanjivanje štetnih
posledica saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile.
Kako bi se zadovoljila sve veća potreba za kretanjem stanovništva povećava se broj
motornih vozila. Povećanje broja motornih vozila direktno utiče na sve veću
eksploataciju putne infrastrukture i dovodi do permanentne potrebe za njenim
unapređenjima i redovnim održavanjem.
Jedan od načina unapređenja postojeće putne mreže je rekonstrukcija pojedinih
putnih pravaca. U većini slučajeva prilikom izvođenja radova na određenoj deonici puta
ne postoji alternativni pravac na koji se mogu preusmeriti saobraćajni tokovi pa se
radovi na putu moraju izvoditi uz dinamički saobraćaj. U tom slučaju zona radova na
putu je potencijalno opasno mesto i stvara saobraćajnu situaciju koja je neočekivana i
neuobičajena za većinu vozača. Deo zone radova koji je najrizičniji za nastanak
saobraćajnih nezgoda, naročito saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, je samo
gradilište. Najčešće saobraćajne nezgode koje nastaju u zonama radova na putu su
naletanje na vozilo u koloni (zaustavljeno ili vozilo koje se kreće malom brzinom), kao i
naletanje na nepokretne objekte, naročito tokom noći. Povećan broj saobraćajnih
nezgoda u zonama radova tokom noći povezuje se sa umorom i/ili alkoholisanošću
vozača i sa neosvetljenošću, odnosno neuočljivošću zone radova.
Prelaz sa uobičajenog režima saobraćaja na deonici puta, na kojoj se izvode radovi na
putu, na režim u zoni radova na putu mora biti postepen, jasno obeležen i uočljiv. Jedan
od načina za kvalitetno obeležavanje zone radova na putu je primena savremenih
tehnologija upravljanja i kontrole saobraćaja, odnosno primena ITS. Primenom ovog
sistema stvaraju se nove mogućnosti za planiranje i koordinaciju svih radnji u zonama
radova na putu, kako bi se stvorili što povoljniji uslovi za dinamički saobraćaj u zoni
radova.
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U slučaju da se zbog nekog razloga ne može primeniti ITS sa izmenljivom
signalizacijom u zoni radova na putu, lice znakova obaveštenja za obeležavanje prepreka
na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu i privremene saobraćajne signalizacije
mora biti izrađeno od materijala odgovarajuće retrorefleksije, a saobraćajna oprema
mora biti takva da je moguće blagovremeno je uočiti. Potrebno je urediti zonu radova na
putu tako da se rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda eliminiše ili znatno umanji.
U narednom periodu potrebno je raditi na unapređenju regulisanja saobraćaja u zoni
radova na putu, a time i na poboljšanju bezbednosti saobraćaja.
2.

SAOBRAĆAJNE NEZGODE U ZONI RADOVA NA PUTU

Put je jedan od osnovnih faktora bezbednosti saobraćaja. Saobraćajna signalizacija
predstavlja sastavni deo javnog puta i direktno utiče na stepen bezbednosti saobraćaja.
Svi učesnici u saobraćaju moraju biti blagovremeno informisani o opasnostima i
pravilima ponašanja na određenoj saobraćajnoj površini. Pravila ponašanja na
saobraćajnim površinama učesnicima u saobraćaju prenose se putem saobraćajne
signalizacije. Izvedena saobraćajna signalizacija mora biti usaglašena sa postojećim
propisima: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o javnim putevima,
Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji, Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na
putevima u zoni radova i Standardi.
Za sve učesnike u saobraćaju važno je da bezbedno i za što kraće vreme pređu
određeno rastojanje. Faktori kao što su brzina, vreme putovanja, komfor, sloboda
manevrisanja, narušavanje uslova u saobraćajnom toku, pogodnost prolaska određenom
deonicom puta i bezbednost na njoj određuju nivo usluge. Za poboljšanje nivoa usluge
potrebno je permanentno unapređivati putnu infrastrukturu.
Kako bi se unapredila putna infrastruktura potrebno je graditi nove kapacitete.
Međutim, racionalno unapređenje putne infrastrukture moguće je i kroz poboljšano
održavanje i rekonstrukciju postojeće putne mreže. Rekonstrukcijom puteva se uz mala i
kratkoročna ulaganja eliminiše ili ublažava rizik nastanka nebezbednih situacija na putu.
Najefikasniji način izvođenja radova na putu je da se određena deonica puta na kojoj
treba da se izvode radovi zatvori za saobraćaj za vreme izvođenja radova. S obzirom na
postojeću mrežu putnih pravaca u Republici Srbiji često ne postoji alternativni pravac na
koji je moguće preusmeriti saobraćaj sa deonice puta na kojoj se radovi izvode, već je
potrebno obezbediti protok saobraćaja predmetnom deonicom.
Mesta na kojima se izvode radovi na putu su mesta povećanog nivoa rizika
saobraćajnog procesa, pa je potrebno posvetiti im posebnu pažnju kako bi se rizici
umanjili ili eliminisali. U putogradnji ovim mestima se ne posvećuje dovoljno pažnje i
vrlo često se obezbeđuju provizorno, improvizacijom. Kako bi se povećala bezbednost
kako učesnika u saobraćaju tako i radnika koji izvode radove na putu potrebno je
posvetiti maksimalnu pažnju zonama radova na putu, makar bili u pitanju i kratkotrajni
radovi. Pre početka izvođenja radova na putu potrebno je uraditi projekat privremene
saobraćajne signalizacije. Projektant tim projektom uređuje zonu radova na putu i
odgovoran je za sve nebezbedne situacije ukoliko je do njih došlo zbog nedostataka u
privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Naravno, projektant može biti odgovoran za
nebezbedne situacije samo ukoliko je projekat dosledno sproveden u praksi.
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Vožnja na delu puta gde se izvode radovi predstavlja jednu od najopasnijih
saobraćajnih situacija tako da privremena signalizacija mora biti veoma jasna i
razumljiva za sve učesnike u saobraćaju. Zbog neadekvatno obeležene zone radova
učesnici u saobraćaju često prave greške koje dovode do nastanka saobraćajnih nezgoda.
Zone radova uvek predstavljaju "usko grlo" na određenoj deonici puta zbog koga
dolazi do saobraćajnog zagušenja. Osim zona radova saobraćajno zagušenje može nastati
i zbog raznih manifestacija (kao što su koncerti, sportski događaji, masovna okupljanja i
sl.), kao i zbog nastale saobraćajne nezgode, zaustavljenog vozila, onesposobljavanja
mreže i sl.
Prilikom saobraćajnog zagušenja povećava se vreme putovanja učesnika u
saobraćaju, vreme čekanja u koloni, potrošnja goriva, količina izduvnih gasova, odnosno
povećavaju se troškovi putovanja.
Vreme kada vozilo stoji u koloni zbog saobraćajnog zagušenja ili se kreće u režimu
"kreni - stani", kao i vreme u kojem vozilo nije dostiglo realnu brzinu kretanja
predstavlja izgubljeno vreme. Pojedini vozači nakon što prođu zonu radova voze brže i
ne poštuju propise kako bi nadoknadili izgubljeno vreme. Ovakav agresivan način
ponašanja često stvara nebezbedne situacije i dovodi do saobraćajnih nezgoda.
Zbog sve većih saobraćajnih zahteva čak i mali (prostorno i vremenski) intenzitet
radova drastično utiče na uslove u saobraćajnom toku i nivo usluge. Prioritetna potreba
je da se održi minimalno prihvatljivi nivo usluge uz maksimalnu redukciju rizika od
saobraćajnih nezgoda.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u prethodnom periodu nije vodilo posebnu
evidenciju o saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile u zoni radova, tako da ne
postoje statistički podaci koji bi ukazali na veličinu negativnog uticaja zona radova na
bezbednost saobraćaja u Republici Srbiji (Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava
saobraćajne policije).
Od 01.01.2016. godine, baza podataka o saobraćajnim nezgodama u Ministarstvu
unutrašnjih poslova je usklađena sa CaDAS (Common Accident Data Set) preporukama
Evropske komisije, koje predviđaju evidentiranje podatka o tome da li je saobraćajna
nezgoda u vezi sa zonom radova (Work zone related). Navedeni podatak je definisan kao
postojanje zone radova (uključujući izgradnju i održavanje) u blizini lica mesta
saobraćajne nezgode, pri čemu se saobraćajnom nezgodom koja je u vezi sa zonom
radova smatraju i saobraćajne nezgode koje se dogode van granica zone radova, prilikom
usporavanja ili zaustavljanja vozila, odnosno menjanja saobraćajne trake, koji su rezultat
postojanja zone radova. Pomenuta definicija nameće obavezu policijskom službeniku
koji vrši uviđaj saobraćajne nezgode, da pored saobraćajnih nezgoda koje se dogode
unutar zone radova i koje su nesporne, utvrdi uticaj zone radova na nastanak saobraćajne
nezgode koja se dogodila van same zone (Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava
saobraćajne policije).
Saobraćajne nezgode koje se dogode nakon zone radova zbog smanjene
koncentracije vozača usled dugotrajnog kretanja u koloni ili prekoračenja dozvoljene
brzine kretanja u želji da se nadoknadi izgubljeno vreme, nije moguće sa sigurnošću
utvrditi, zbog čega je definicija podatka ograničena na saobraćajne nezgode koje se
dogode u zoni samog gradilišta i pre zone radova na putu, gledano u smeru kretanja
vozila, prilikom usporavanja ili zaustavljanja vozila, odnosno menjanja saobraćajne
trake.
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Na Slici 1 prikazana je saobraćajna nezgoda koja se dogodila u oktobru 2015. godine
u zoni radova na državnom putu IA reda broj A1 u blizini Batajnice. U ovoj saobraćajnoj
nezgodi jedno lice je poginulo.

Slika 1. Lice mesta saobraćajne nezgode u kojoj je jedno lice poginulo, a koja se dogodila
15.10.2015. godine na državnom putu IA reda A1 u blizini Batajnice (MUP – Uprava
saobraćajne policije)

Kako bi se izbegle ili ublažile nebezbedne situacije u zonama radova na putu,
učesnici u saobraćaju moraju biti blagovremeno informisani o alternativnim trasama
ukoliko postoje. Ukoliko ne postoji alternativna trasa učesnici u saobraćaju moraju biti
informisani o posebnim uslovima u zoni radova, moraju biti vođeni do putanje kojom se
moraju kretati kroz zonu radova. Sva primenjena saobraćajna signalizacija mora biti
jednoobrazna i mora se dosledno koristiti. Takođe je poželjno obezbediti kontrolu
poštovanja saobraćajnih propisa u zoni radova na putu. Iskustvo pokazuje da je tehničko
regulisanje saobraćaja efikasnije kada se sprovođenje mera pažljivo prati, odnosno kada
postoji značajna verovatnoća da će prekršioci biti identifikovani i kažnjeni. Na kraju,
najvažnije je pružiti adekvatnu zaštitu za sve učesnike u saobraćaju koji se kreću kroz
zonu radova na putu kao i za radnike u zoni radova na putu.
3.

REGULISANJE SAOBRAĆAJA U ZONAMA RADOVA

Zona radova je deo puta na kojem je utvrđen poseban režim saobraćaja u toku
izvođenja radova na putu.
Postojećim propisima reguliše se funkcionisanje saobraćajnog sistema na
nacionalnom i lokalnom nivou. Za regulisanje saobraćajnog sistema na nacionalnom
nivou odgovorno je nadležno Ministarstvo, dok je za poslove saobraćaja na lokalnom
nivou odgovorna lokalna samouprava.
Država i jedinice lokalne samouprave, svako na svom području, nadležni su između
ostalog za organizovanje i regulisanje saobraćaja i za saobraćajnu signalizaciju.
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U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i
njihovih štetnih posledica, kao i ugroženosti učesnika u saobraćaju u decembru 2014.
godine Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja donelo je Pravilnik o saobraćajnoj
signalizaciji i Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova
("Službeni glasnik RS", broj 134/2014). Do donošenja navedenog Pravilnika o načinu
regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova nije postojao pravni okvir kojim se
propisivalo tehničko regulisanje saobraćaja na delu puta na kome se radovi izvode.
U Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji propisani su znakovi obaveštenja za
obeležavanje prepreka na putu i mesta na kojim se izvode radovi na putu kao posebna
podgrupa znakova obaveštenja (Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji, član 36) i
propisano je koji znakovi iz ostalih grupa znakova se mogu koristiti za obeležavanje
zone radova (Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji, član 37).
Pravilnikom o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova definisano je
da zona radova počinje od prvog saobraćajnog znaka privremene saobraćajne
signalizacije na putu u zoni upozorenja (znak radovi na putu I-19) i završava se
poslednjim saobraćajnim znakom privremene saobraćajne signalizacije na kraju završne
zone (znak prestanak svih zabrana III-17). Zona radova sadrži: zonu upozorenja i
područje suženja. Područje suženja sadrži: prelaznu zonu, zonu aktivnosti i završnu
zonu. Prelazna zona sadrži: oblast početnog suženja, oblast smirivanja i oblast završnog
suženja kolovoza. Zona aktivnosti sadrži: zaštitnu zonu i gradilište (Pravilnik o načinu
regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova, član 4, stav 1).
Takođe, ovim pravilnikom definisana je podela radova na putu u zavisnosti od
vremenske i prostorne dužine i mobilnosti radova na putu, propisani su: način
regulisanja saobraćaja (znakovima, ručno, semaforom), način označavanja puta
privremenim oznakama na putu, način postavljanja privremene saobraćajne signalizacije
i opreme puta.
Prema Pravilniku o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova
saobraćajnim znakovima sa žutom osnovom i privremenom signalizacijom mogu se
označiti samo zone radova u kojima se izvode radovi na putu. Sve ostale privremene
saobraćajne situacije (npr. obeležavanje oštećenog kolovoza u zoni klizišta do sanacije
klizišta, obeležavanje određene privremene deonice puta do otvaranja novoizgrađene
deonice puta, zatvoren deo kolovoza do konačne izgradnje putnog objekta i sl.)
obeležavaju se stalnom saobraćajnom signalizacijom za koju nadležno Ministarstvo
izdaje privremeno rešenje koje ima važnost do trenutka privođenja nameni konačnog
rešenja na određenoj deonici puta.
Saobraćajni znakovi, privremena saobraćajna signalizacija i oprema puta moraju biti
takvi da vozačima bude jasno da ulaze na deonicu puta gde se zahteva aktivna i
usredsređena vožnja uz posvećivanje pažnje saobraćajnoj situaciji. U zoni radova na
putu neophodno je održati pažnju vozača na saobraćajnoj signalizaciji, ali u isto vreme
sprečiti njegovo mentalno preopterećenje nepotrebnom privremenom signalizacijom.
Takođe, veoma je važno da se sve preduzete mere koje se žele postići postavljenom
privremenom saobraćajnom signalizacijom na terenu konstantno prate, i da se proverava
adekvatnost njene primene kako bi se u slučaju nekih propusta (postavljena privremena
saobraćajna signalizacija ne pruža dovoljno informacija ili je zbunjujuća i sl.) ili usled
izmene saobraćajnih uslova, izvršila njena izmena i dopuna. Po završetku radova na putu
potrebno je odmah ukloniti svu privremenu saobraćajnu signalizaciju i opremu i
obeležiti saobraćajnu signalizaciju koja će se primenjivati u redovnom režimu
saobraćaja.
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Većina saobraćajnih nezgoda u zoni radova nastaje zbog ljudskog faktora, bilo da je
propust na strani izvođača koji postavljaju privremenu saobraćajnu signalizaciju po
sopstvenom nahođenju ili na strani vozača koji ne poštuju propise i postavljenu
privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Neki od primera loše obeleženih zona radova prikazani su na Slici 2.

Slika 2. Primeri loše obeležene zone radova prilikom izvođenja radova na ulicama u Beogradu

Na pojedinim delovima putne mreže postoje lokacije na kojima je u toku izgradnja
putnih objekata koja traje duži vremenski period. Neke od ovih lokacija nisu obeležene,
dok su neke obeležene privremenom saobraćajnom signalizacijom iako se radovi na tom
delu puta ne izvode duži vremenski period.
U februaru 2013. godine u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na pristupnoj
saobraćajnici autoputa Beograd-Subotica kod Novog Sada jedno lice je poginulo kada je
vozilom udarilo u neobeleženi stub buduće naplatne stanice – Slika 3. Na istom mestu, u
još jednoj, skoro identičnoj saobraćajnoj nezgodi, dan kasnije povređena su tri lica.

Slika 3. Lice mesta saobraćajne nezgode u kojoj je jedno lice poginulo, a koja se dogodila
22.02.2013. godine na pristupnoj saobraćajnici autoputa Beograd-Subotica kod Novog
Sada (MUP – Uprava saobraćajne policije)
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Zone radova su, po pravilu, obeležene privremenom saobraćajnom signalizacijom, ali
određeni broj saobraćajnih nezgoda dogodi se na delovima puta koji su obeleženi
privremenom saobraćajnom signalizacijom, ali na kojima se ne izvode radovi.
Jedan od primera je saobraćajna nezgoda koja se dogodila na državnom putu IA reda
broj A1 ispred naplatne stanice u izgradnji, u blizini Preševa. Na toj lokaciji u junu 2015.
godine jedno lice je poginulo. Na Slici 4 prikazano je lice mesta saobraćajne nezgode
ispred naplatne stanice u izgradnji u blizini Preševa.

Slika 4. Privremena signalizacija na državnom putu IA reda broj A1 ispred naplatne stanice
u izgradnji, u blizini Preševa i lice mesta saobraćajne nezgode u kojoj je jedno lice
poginulo, a koja se dogodila dana 22.06.2015. godine
(MUP – Uprava saobraćajne policije)

4.

ZAKLJUČAK I PREPORUKE

U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i
njihovih štetnih posledica, kao i ugroženosti učesnika u saobraćaju u decembru 2014.
godine Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja donelo je Pravilnik o saobraćajnoj
signalizaciji i Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova. Kako
bi nastavilo sa radom na unapređenju bezbednosti saobraćaja ovo Ministarstvo je u
februaru 2016. godine formiralo radnu grupu koja će raditi na poboljšanju donetih
pravilnika.
Broj poginulih i teško povređenih lica u saobraćajnim nezgodama tokom prethodnih
godina navodi na zaključak da se konstantno mora raditi kako na edukaciji svih učesnika
u saobraćaju tako i na unapređenju saobraćajnih uslova i nivoa usluge na putevima i
ulicama.
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Mesta na kojima se izvode radovi na putu su mesta povećanog nivoa rizika
saobraćajnog procesa, pa vožnja kroz zonu radova predstavlja jednu od najopasnijih
saobraćajnih situacija koja je neočekivana i neuobičajena za većinu vozača. Prilikom
saobraćajnog zagušenja povećavaju se vreme i troškovi putovanja učesnika u saobraćaju.
U narednom periodu potrebno je raditi na unapređenju regulisanja saobraćaja,
naročito u zoni radova na putu, a time i na poboljšanju bezbednosti saobraćaja.
Preporuka je da znakovi obaveštenja za obeležavanje prepreka na putu i mesta na
kojim se izvode radovi na putu i privremena saobraćajna signalizacija uvek budu
blagovremeno uočljivi i nedvosmisleno jasni tako da vozač shvati da ulazi na deonicu
puta gde se zahteva aktivna vožnja uz posvećenu pažnju saobraćajnoj situaciji.
Lokalna zajednica može mnogo doprineti povećanju bezbednosti saobraćaja tako što
će se pobrinuti da Investitor ima dobru projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na
putu, zatim da privremenu saobraćajnu signalizaciju u zoni radova na putu Izvođač
obeleži u skladu sa projektnom dokumentacijom. Takođe, poželjno je i da se obezbedi
kontrola poštovanja propisanih mera i ograničenja.
Neadekvatna i/ili nepotpuna privremena saobraćajna signalizacija, neuočljivost zone
radova na putu, naletanje na vozila u koloni zbog neprilagođene brzine, umor i/ili
alkoholisanost vozača, agresivna vožnja kako bi se nadoknadili vremenski gubici nastali
usled saobraćajnog zagušenja su samo neki od razloga zbog kojih nastaju saobraćajne
nezgode u zoni radova na putu.
Prioritetna potreba je da se održi minimalno prihvatljivi nivo usluge uz maksimalnu
redukciju rizika od saobraćajnih nezgoda.
5.
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REŠENJE PROBLEMA SMETOVA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA NA
TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA
PROBLEM SOLUTIONS OF SNOWDRIFTS ON PUBLIC ROADS IN
THE MUNICIPALITY KOVACICA
Snežana Milić ¹, Aleksandar Žjak ², Damir Jevremović ³
Rezime: Statistika pokazuje da je teritorija Opštine Kovačica jedna od najugroženijih teritorija kada
su u pitanju smetovi. Brzina vetra dostiže i 25m/s u ovom području. Vetrozaštitni pojasevi, kako im
samo ime kaže, prvenstveno služe za umanjenje energije vetra koja na površini zemljišta uvek ima
negativne efekte. Snežne padavine, koje čak i ne moraju biti velike, uz pojavu vetra izazivaju veoma
velike probleme u mnogim segmentima privrede, stanovanja i saobraćaja. U ravničarskim predelima
poput ovog, putna mreža je uglavnom postavljena na manjim uzvisinama. Čak i tako mala visina u
odnosu na okolno zemljište dovodi do loma strujnica vetrova i povratnih strujanja na samom
planumu puta. Zato su najčešći razlozi smetova u ravničarskim predelima, poput teritorije Opštine
Kovačica, upravo uzvisine puteva i železničkih pruga. Osnovni razlozi za formiranje smetova
moraju se pronaći u odsustvu vetrozaštitnih pojaseva. Meteorološke neprilike, koje su ove zime
pogodile Srbiju i konkretno Opštinu Kovačica ne javljaju se često, ali opet ne ni toliko retko, da bi
se rešenje tog problema olako zapostavljalo. Analizom problema, planiranjem i sprovođenjem
rešenja, normalno uz adekvatno održavanje, se mogu trajno obezbediti bezbedni putevi u zimskom
periodu.
Ključne reči:Opština Kovačica; smetovi; brzina vetra; ravničarski predeli; putevi
Abstract: Statistics show that the territory of the Municipality of Kovacica is one of the most
endangered territory when it comes to snowdrifts. Wind Speed reaches 25m / s in this area. Wind
protection belts, as their name suggests, are used for the reduction of wind energy wich on the surface
of the land always has negative effects. Snowfall, which do not even have to be large, with the
emergence of wind cause big problems in many segments of the economy, housing and traffic. In
plain areas like this, the road network is generally set at lower elevations. Even such a small height
¹ Milić Snežana, dipl.inž.saobraćaja, Stručna saradnica, Opština Kovačica, ul. Maršala Tita br.50, Kovačica,
R.Srbija, e-mail – snezana.milic@kovacica.org.
² Žjak Aleksandar, mast.inž.arhitekture, Predsednik, Društvo Inženjera i Tehničara Opštine Kovačica, ul.
Prvomajska, br. 8, Kovačica, R. Srbija, e-mail – zjak.aleksandar@gmail.com
³ Jevremović Damir, Spec. struk. Inž. Saobraćaja, Stručni saradnik, Opština Kovačica, ul. Maršala Tita br. 50,
Kovačica, R. Srbija, e-mail – damirjevremovic@yahoo.com
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in relation to the surrounding land leading to fracture streamline of the winds and flow of the
feedback planum road. That is why the most common reasons snowdrifts in the flat areas, such as
the municipality of Kovačica, just as the elevation of roads and railways. The main reasons for the
forming of snowdrifts must be found in the absence of windbreaks. Meteorological conditionswhich
have affected this winter Serbia and specifically Kovacica Municipality are not frequent, but again
not even so rare, that a resolution of this issue be lightly neglected. The problem analysis, planning
and implementation of solutions, normal with proper maintenance, can be permanently ensure safe
roads in winter.

1.

UVOD

Na teritoriji Južnog Banata, tačnije na teritoriji Opštine Kovačica se svake zime
dešavaju neprijatni i nimalo bezazleni smetovi, koji otežavaju saobraćaj, izazivaju veliki
broj saobraćajnih nezgoda, a neretko je dolazilo i do totalne obustave saobraćaja. Izdvaja
se jedan primer širih razmera, gde su krajem januara i početkom februara 2014. godine
severni i severoistočni delovi Srbije bili zahvaćeni vremenskom nepogodom. Jak i olujni
vetar (košava), koji je povremeno imao i orkanske udare obarao je drveća, nosio krovove
i podizao napadali sneg sa površine tla izazivajući smetove na brojnim putevima u Sremu,
Banatu i Bačkoj, faktički na teritoriji cele Autonomne Pokrajine Vojvodine. Ova klimatska
nepogoda uzdrmala je svakodnevnicu širom zemlje, a u Pančevu i Zrenjaninu (oba grada
su od Kovačice udaljena oko 30km) je uvedena vanredna situacija, zatvorene su škole,
zabranjen saobraćaj za teretna vozila, stotine hiljada ljudi su poslušale pozive nadležnih,
promenile svoje planove, odustale od puta, dok je, uprkos tome, hiljade ljudi ostalo
zavejano na putu i bilo je neophodno spasavati ih. Budući da lokalne samouprave i
komunalne službe nisu bile u stanju da se izbore sa situacijom, u rešavanje ovih problema
se uključila Vojska Srbije, Sektor za vanredne situacije MUP-a i Žandarmerija, ali i čitav
niz drugih službi koje je koordinirala Vlada. Na državnim saobraćajnicama na teritoriji
Opštine Kovačica je bila ista situacija. Saobraćaj je bio obustavljen na nekoliko dana, a
automobili ostali „tamo negde“ zavejani. Lokalna samouprava je bila bespomoćna. Čak
su i lokalni traktoristi sa lopatama pritekli u pomoć ali se orkanskim vetrovima nije dalo
suprotstaviti. Cilj ovog rada jeste analiza trenutnog stanja puteva i železničkih pruga na
teritoriji Opštine Kovačica, kako smetovi utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, kao i
rešenje za zaustavljanje smetova na najkritičnijim deonicama.
2.
2.1.

POLOŽAJ I VREMENSKE NEPRILIKE KOJE STVARAJU SNEŽNE
NANOSE NA TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA I JUŽNOG BANATA
Položaj teritorije Opštine Kovačica

U plodonosnom jugoistočnom delu Vojvodine, na površini od 419 km2 prostire se
opština Kovačica. Na jugu se graniči sa opštinom Pančevo, na istoku sa opštinom
Alibunar, na severoistoku sa opštinom Sečanj, na severu sa opštinom Zrenjanin, a na
zapadu sa opštinom Opovo. Nadmorska visina kreće se od 75 m u području tamiške
aluvijalne ravni, do 135 m u istočnom i jugoistočnom delu teritorije. Od Beograda je
udaljena 50 km, a od Novog Sada 90 km. Čine je osam naselja: Kovačica, Padina,
Debeljača, Crepaja, Uzdin, Samoš, Idvor i Putnikovo (slika 1).
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Slika 1. Granica Opštine Kovačica

Slika 2. Mapa sa glavnim saobraćajnim
pravcima na teritoriji Opštine Kovačica

Kroz Kovačicu prolaze dva državna puta 129 (Zrenjanin-Idvor-Kovačica-Samoš) i 130
(Pančevo-Kovačica-Uzdin-Zrenjanin) kao i 4 opštinska puta (Kovačica-Debeljača, UzdinPutnikovo, Debeljača-državni put 130 i Idvor-državni put 129)(slika 2)
2.2.
2.2.1.

Vremanske neprilike koje stvaraju snežne nanose na teritoriji Opštine
Kovačica i južnog Banata
Košava

Košava je jak slapovit jugoistočni vetar koji ima udare od najmanje 5.5 Bofora ili 11
m/s. Javlja se u dolini Velike Morave, delu Šumadije, Podunavlju i Vojvodini, ali ne i u
Timočkoj Krajini. Najčešće donosi hladnije vreme u odnosu na vreme koje je prethodilo
(hladna košava). U hladnijem delu godine košava je najpoznatiji fenski vetar koji u Srbiji
donosi otopljenje (topla košava).
Najčešće i najjače duva u jesen, zimi i u rano proleće i u većini slučajeva donosi suvo
i hladno vreme. Većinom duva pri zemljinoj površini, u sloju od tla do 1200-2000 metara,
podjednako danju i noću. Po prestanku košave obično nastaju kraći ili duži periodi sa
kišom ili snegom. Najčešće duva u trajanju dva do tri dana, a u izuzetnim slučajevima i
duže od 10 dana sa srednjom brzinom od oko 5 do 10 m/s, ali pri pojedinim udarima njena
brzina može biti i preko 30 m/s. Ponaša se kao čistač atmosfere, ponekad je veoma korisna,
naročito nakon maglovitog razdoblja kada je povećano zagađenje vazduha u gradovima.
Maksimalne brzine košave osmotrene su u Vršcu, koji je udaljen samo 83 km od
Kovačice. Usled dodatnog uticaja reljefa, Vršačkih planina (Vršački breg 641 m) vetar u
tom gradu još više dobija na ubrzanju.1
2.2.2. Mećava i vejavice
Mećava i vejavica su fenomeni vremena koji nastaju u interakciji vetra i čvrstih
padavina na tlu, a ponekad i padavina, a brzina vetra prelazi 15 m/s.
Mećava je meteorološka pojava, vremenska nepogoda jakog intenziteta koju
karakterišu padanje snega nošenog jakim vetrom, slaba vidljivost i niske temperature.

Zarić M., Olujni i orkanski udari košave – mećava i vejavice u severnim i
severoistočnim delovima Srbije, strana 4-5, pasus 1, 6, 8.
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Vejavica je poseban oblik mećave koja postoji kada se niska temperatura kombinuje
vetrom i velikim količinama snega u vazduhu. Prilikom ove pojave jak vetar podiže ranije
napadali sneg od podloge, smanjena je horizontalna i vertikalna vidljivost, a kretanje je
otežano. Vejavica često prelazi u snežnu oluju.
U periodu od 30.01. do 04.02.2014. godine na području severne i severoistočne Srbije
vladalo je pravo nevreme sa olujnim i orkanskim udarima vetra, mećavom, vejavicom,
snežnim nanosima, a ponegde na zapadu Srbije i u Beogradu i ledenom kišom.2
3.

POSLEDICE SNEŽNIH NANOSA NA PODRUČJU OPŠTINE KOVAČICA

Posredna dejstva vetra u sklopu uticaja na bezbednost saobraćaja na putevima ogledaju
se u stvaranju snežnih nanosa.
Snežni nanosi mogu nastati:
• još u toku padanja snega i
• nakon prestanka padanja kada vetar počne da ga raznosi.
Vetar može da raznosi suvi sneg već kod brzine od približno 15 km/h, dok mokri sneg
ne može uopšte da raznosi. Snežni nanosi nastaju na mestima na kojima terenske prilike
ili veštačke prepreke smanjuju brzinu vetra, radi čega dolazi do odlaganja snega. Ovakva
mesta su pre svega plitki useci na putevima (slika 3) koje vetar postepeno i u potpunosti
može da zatrpa sa snegom.

Slika 3. Postepeno povećavanje snežnog nanosa u useku

Uzroci za postepeno nastajanje snežnog nanosa mogu biti i razne prepreke postavljene
uz puteve, npr. žive ograde (Lokalna samouprava je 2009. godine pokušala na ovaj način
da reši smetove), objekti, ograde, a u manjem obimu stubovi i deponovani materijal uz
kolovoz koji stvara vrtloge.
Radi uslovljenog smanjenja brzine, vetar može da odlaže sneg i na prelomima terena
(slika 4).

Slika 4. Odlaganje snega uz niski nasip

Zarić M., Olujni i orkanski udari košave – mećava i vejavice u severnim i
severoistočnim delovima Srbije, strana 6, pasus 1, 2, 3, 6
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Analizom traženih podataka, dostavljenih od strane policijske stanice u Kovačici, o
broju saobraćajnih nezgoda i posledicama tih nezgoda, nastalih u periodu od novembra
2009. do marta 2014. godine, došlo se do zabrinjavajućeg uticaja smetova na bezbednost
učesnika u saobraćaju.

Broj saobraćajnih nezgoda
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2011.
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Grafikon 1. Broj saobraćajnih nezgoda (novembar-mart, 2009.-2014.)
Sa grafikona 1 može se videti da se u periodu od novembra 2009. do marta meseca
2014 od 2009. do 2014. godine, dogodilo čak 16 saobraćajnih nezgoda, od kojih se 50%
dogodilo 2010. godine, kao posledica najsnažnijih udara vetra i najvećih snežnih nanosa
do 2014. godine, što za opštinu sa oko 27.000 stanovnika nije mali broj. Pored navedenog
broja nezgoda, treba uzeti u obzir i one nezgode koje nisu evidentirane u policijskoj stanici,
kao i da nisu u potpunosti dostavljeni podaci za 2014. godinu kada su se desili najjači
snežni nanosi u posmatranom periodu.
Daljim uvidom u podatke, dolazi se i do informacija da je u 7 od 16 saobraćajnih
nezgoda bilo povređenih lica, dok su ostale nezgode bile sa materijalnom štetom što je
prikazano na grafikonu2.
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Grafikon 2. Posledice nezgoda
Od ukupno 145 evidentiranih saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u
posmatranom periodu, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, čak 11% čine
nezgode do kojih je došlo zbog snežnih nanosa na kolovozu.
4.
4.1.

NAČINI REŠENJA PROBLEMA SMETOVA NA PREDMETNOM
PODRUČJU
Zaštita od snežnih nanosa

Stvaranje snežnih nanosa na području kolovoza može se sprečiti:
- projektovanjem trase puta na lokacijama koje nisu ili su malo izložene dejstvovanju
vetra; posebno treba izbegavati dejstvovanje vetra pod pravim uglom/upravno na osovinu
puta i voditi računa o reljefu – prirodnim zaklonima ili prirodnoj vegetaciji,
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- projektovanjem oblika poprečnog profila; pogodniji je put u nasipu, sa smanjenim
nagibima kosina (1 : 4), zaokruživanjem krune nasipa i proširenjem iskopa.
Ukoliko navedene mere kod projektovanja ne zadovoljavaju, stvaranje snežnih nanosa
se može sprečiti:
- trajnim ili privremenim preprekama, koje smanjuju brzinu vetra, a time i njegovu
moć premeštanja snega, ili
- preusmeravanjem vetra.
Za pravilno projektovanje prepreka projektantu treba da bude poznata veličina
područja zaleđa, sa kojeg se sneg premešta na put, očekivane količine snega, kao i pravac
i brzina vetra, sve na osnovu poznatih meteoroloških podataka. Obzirom na navedeno
projektant treba da predvidi vrstu prepreka i dimenzije.
Trajne prepreke mogu da imaju oblik
- sadova odgovarajućih stabala u obliku zaštitnih pojaseva ili pošumljenja šireg
područja ili grmlja,
- zidova od kamena, cementnog betona, opeke i drugih materijala.
Zasadi od kombinovanih vrsta drveća i grmlja u obliku pojaseva (nekoliko redova
drveća i grmlja) treba da su udaljeni od puta najmanje za 15 visina najvišeg drveća. U
slučaju pošumljavanja u pojasevima širine preko 60 m sneg se odlaže ispred tog pojasa a
pojasevi treba da su udaljeni od puta najmanje za 5 visina najvišeg drveća. Potrebno je
uzeti u obzir da efikasni zasadi zahtevaju zauzimanje velikih površina.
► Zasadi drveća i grmlja imaju određene:
▷ prednosti:prijatni su za gledanje, nije im potrebno mnogo održavanja, predstavljaju
deo uređenja okoline puta, predstavljaju stanište određenim vrstama životinja
▷ nedostatke:poteškoće kod uspostavljanja, visina i poroznost prepreke se menja,
osetljivi su na bolesti i prirodne nepogode, više godina dok bilje nije dovoljno veliko nisu
efikasni i u to vreme potrebno ih je zaštititi privremenim preprekama.
► Privremene prepreke – snegobrane (palisade) treba postavljati u toku jeseni, a u
proleće uklanjati. Zbog smanjene brzine vetra sneg se odlaže ispred i iza njih.
▷ Ako su privremene prepreke
- guste (slabo propusne za vetar), onda se ispred prepreke stvara nanos približne dužine
5 x visina prepreke, a iza preprekenanosa dužine 8 do 10 x visina prepreke (slika 5),

Slika 5. Postepeno povećanje snežnog nanosa uz ogradu puta (bez fuge na dnu)

- retke (zapunjenost površine snegobrana približno upola, slika 6) tada najveća dužina
snežnog nanosa ispred prepreke iznosi do 15 visina prepreke, a iza nje i do približno 30
visina prepreke (slika 7).
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Slika 6. Uspravna ograda sa vertikalnim letvama i fugom na dnu

Slika 7. Pravilno postavljen snegobran sa zapunjenošću površine 0.5 i fugom na dnu

Visina snegobrana mora se prilagoditi količini snega, koju prenosi vetar.
Ako je: mala, onda je odgovarajuća visina snegobrana 1,40 m; velika, onda je potrebna
visina snegobrana 1,80 m.
Materijali za izradu snegobrana su različiti. Najbolji učinak ima snegobran koji je
postavljen okomito na pravac vetra. Učinak može da bude još u zadovoljavajućem okviru,
ako je ugao između snegobrana i pravca vetra veći od 60°.
Da se odloženi sneg (nanos) ne bi prenosio na put, potrebno je odrediti udaljenost
snegobrana od ivice puta. Ona se određuje po jednačini:
𝑎𝑎 =

21−5ℎ
𝑘𝑘

[m]

(1)

gde su:
h visina snegobrana (m)
k koeficijent, zavistan od zapunjenosti površine snegobrana, a određuje se prema tabeli 1.
Tabela 1. Uticaj zapunjenosti površine snegobrana

Zapunjenost
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
površine
snegobrana
Koeficijent k
0,74
0,86
1,00
1,14
1,29
Ako je brzina vetra sa snegom velika, tada se preporučuje usvajanje veće udaljenosti
snegobrana od ivice puta približno za 5 m. Ako jedan red snegobrana nije dovoljan za
ukupno odlaganje snega, onda treba ili postaviti još jedan red ili povećavati visinu već
postavljenog snegobrana. Snegobrani trebaju biti dugi 80 do 100 m. Ako se postavljaju u
više redova, onda se redovi moraju preklapati.3

3

Javno preduzeće Putevi Srbije (2012), Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji,
7.3.3.4 Zaštita od snežnih nanosa.
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5.

KONKRETNI PREDLOG REŠENJA PROBLEMA NA TERITORIJI
OPŠTINE KOVAČICA

Istraživanjem i analizomje utvrđeno da na teritoriji Opštine Kovačica preovladavaju
kolovozi koji su izgrađeni na većoj i na manjoj visini u odnosu na okolinu. To implicira
snežne nanose koji se zahvaljujući jakom uticaju severozapadnog i jugoistčnog vetra
formiraju ubrzano, i stvaraju smetove koji svake zime proteklih 15. godina (toliko je
evidentirano), otežavaju a često i potpuno obustavljaju saobraćaj na celoj teritoriji (slika
8, slika 9).

Slika 8. Put Kovačica – Uzdin, 02.02.2014.
godine

5.1.

Slika 9. Put Kovačica – Padina, 02.02.2014.
godine

Rešenje oboda oko Opštine

Vetrozaštitni pojas bi trebao biti minimalne širine od 30 metara ili 4 reda drveća
visokog rasta sa prečnikom min. 7 metara kako bi se pružio adekvatan otpor vetru (slika
10).

Slika 10. Prikaz pošumljavanja oko oboda Opštine Kovačica

Normalno, samo pošumljavanje će zavisiti od graničnog mesta. Problem može biti
zbog potrebne površine koja će zauzimati obradivo zemljište. Ako rešenje neće biti
moguće, pošumljavanje može da se sprovede na mestima gde će površina biti slobodna ili
otkupljivanjem dela zemljišta pored atarskog puta.
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5.2.

Rešenje oko putnih pravaca

Vetrovi koji u zimskom periodu deluju na ovom području su: severni, južni,
severozapadni i jugoistočni. To znači da su svi putni pravci na ovoj teritoriji ugroženi u
momentima kada su snežne padavine.
Sagledavanjem stanja na putevima, došlo se do zaključka da su putevi relativno
blizu poljoprivrednog zemljišta (10-15 m) i stoga je rešenje smetova proisteklo u vidu
privremene zaštitne ograde iza koje se mogu posaditi 3 reda drveća – počev od najvišeg
gledano od puta (Slika 11 i 12). Ta privremena zaštita bi u većem potezu ostala cele
godine, samo bi se sklanjali delovi gde se ulazi na atarske (zemljane) puteve.4

Slika 11. Prikaz rešenja zaštite od smetova

Slika 12. Prikaz rešenja zaštite od smetova

Na ovaj način će drveće niskog rasta zaustaviti jedan deo smetova, dok će drveće u
drugom i trećem redu prepoloviti snežne nanose. Sve to sa ogradom koja bi bila malo
izdignuta od tla i visine od 140-180 cm, će zaustaviti toliko nanosa da vozila mogu
nesmetano da se kreću kolovozima. Čišćenje bi bilo potrebno samo u trenucima kada bi
se formirao snežni pokrivač, a ne i kada ga vetar raznosi. To će značajno olakšati službama
koje su zadužene za čišćenje snega i broj nezgoda zbog smetova će se svesti na minimum.

http://www.ekokutak.zivotinje.rs/single_mob.php?alias=sta-su-vetrozastitini-pojasevi-i-koliko-su-zaista-srbijipotrebni&id=10822, Slike “V” i “G”
4
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6.

ZAKLJUČAK

Geografski položaj i klimatski uslovi Opštine Kovačica su pogodni za povremenu
pojavu olujnih vetrova razornih snaga, naročito prilikom letnjih oluja, i zimi kada duva
višednevna košava ili hladan severac. Česti su slučajevi da jaki i olujni vetrovi uzrokuju
mećave, vejavice, snežne nanose i smetove, zbog kojih dalje dolazi do otežanog odvijanja
saobraćaja, u nekim slučajevima čak i do višednevne potpune obustave saobraćaja i što je
gorući problem do velikog broja saobraćajnih nezgoda.
Da bi se ova pojava, destruktivna pojava, delimično sprečila ukazuje se potreba za
postavljanje zaštitnih pojaseva, u opštini Kovačica, gde je procenat pošumljenosti veoma
nizak, zbog velikog broja obradivih površina koje se nalaze u ravnici, u vidu zasada drveća
i grmlja i privremenih prepreka-snegobrana, čime bi se broj nezgoda znatno smanjio.
7.
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МИШЉЕЊЕ РОДИТЕЉА И ОБРАЗОВНОГ КАДРА О СТАЊУ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У БЛИЗИНИ ШКОЛА - СТУДИЈА
СЛУЧАЈА ТРИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ВРАЊУ
THE PARENTS AND EDUCATORS OPINION ABOUT STATE OF
ROAD SAFETY NEAR SCHOOLS-THE CASE STUDY OF THREE
PRIMARY SCHOOLS IN VRANJE
Ивица Ристић1, Игор Милановић2, Драган Панић 3
Резиме: У циљу снимања стања безбедности саобраћаја у близини три основне школе у
Врању, Град Врање је од Техничке школе у Врању тражио да се израде Елаборати
безбедности саобраћаја. Након снимања саобраћајних и пешачких токова, сагледана је и
правилност поступања пешака у зонама школа са посебним освртом на кретање деце и деце
са родитељима. Приликом израде елабората извршено је и анкетно истраживање у којем је
учествовало 1.256 родитеља и 114 учитеља и наставника. У раду ће бити презентовани
најважнији резултати спроведеног истраживања и начин њиховог презентовања
најутицајнијим субјектима на безбедност деце у саобраћају. Предлог мера у елаборатима је
уједно била полазна основа за израду пројеката саобраћајне сигнализације у зонама школа,
чије је израде финансирао Савет за безбедност саобраћаја града Врања.
Кључне речи: утицајни фактори, безбедност деце, безбедност саобраћаја
Abstract: In order to record the traffic safety situation in the vicinity of three primary schools in
Vranje, the city of Vranje asked Secondary Technical School to do the studies of traffic safety.
After monitoring traffic and pedestrians flows, the regularity of pedestrians treatment in the school
zones is observed especially children and parents with their children. On the occasion of doing this
study, the survey research was carried out involved 1.256 parents and 114 teachers. The most
important research results will be presented in the study and also the way of their presenting to the
Ристић Ивица, дипл.инж.саобраћаја, Професор, Техничка школа Врање, Булевар Авноја 2, Врање,
Србија, ristic.ivica@open.telekom.rs
2 Мр., Милaновић Игор, магистар техничких наука, Начелник, Центар Министарства одбране, ул.
Краља Милана 1, Врање, Србија, igormvr@gmail.com
3
Панић Драган, дипл.инж.саобраћаја, Професор, Саобраћајна школа „Пинки“, Шумадијска 12а, Нови
Сад, Србија, drpanic1003@gmail.com
1
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most influential subjects on children safety in the traffic. The proposal of measures in the studies
was also the basis for development of traffic signalisation project in the school zones whose
production was financed by Safety Council of the city of Vranje.
Keywords: influential factors, child safety, traffic safety

1.

УВОД

Безбедност деце у саобраћају је од највеће важности за лица која се баве овом
облашћу. Разлози су многобројни, али истичу се два, а то је да дечији живот нема
цену као и да се формирањем правилних ставова код деце, у каснијем животу могу
очекивати да та деца постани возачи са правилним ставом, чиме ће бити безбедни
учесници у саобраћају.
У свету је 2012. године у незгодама погинуло 186.300 детета млађих од 18
година (http://www.who.int/features/qa/59/en/, 05.03.2016). У Србији је у периоду од
2000-2014. године погинуло 451 дете а повређено 24.676 детета, док је у Врању у
истом периоду погинуло 8 а повређено 282 детета старости до 14 година
(http://www.abs.gov.rs/gis-baza, 05.03.2016). Проблем страдања деце је велики.
Како би се извршило свеобухватно сагледавање угрожености деце у саобраћају,
не смемо се само ослонити на анализе безбедности саобраћаја са директним
показатељима, тј. не сме се чекати саобраћајна незгода па да се види где је већа
угроженост деце.
О угрожености деце у близини школе највише се може сазнати од њихових
родитеља и учитеља тј. наставника. Лица која се сваки дан сусрећу са децом у
саобраћају сигурно могу са великом сигурношћу рећи где је дошло до
инцидентних ситуација и ко тј. шта то утиче на безбедност деце у саобраћају.
Овај рад има за циљ да се представи један од начина решавања угрожености
деце у саобраћају у близини основних школа. Циљ овог рада је и да се презентују
најважнији резултати спроведеног истраживања и начин њиховог презентовања
најутицајнијим субјектима на безбедност деце у саобраћају.
У раду ће бити приказана методологија решавања проблема и биће
презентовани резултати анкетног истраживања у којем је учествовало 1.256
родитеља и 114 учитеља и наставника. Анкета је била анонимна, како би се добили
што тачнији одговори.
Предлог мера у елаборатима је уједно била полазна основа за израду пројеката
саобраћајне сигнализације у зонама школа, чије је израде финансирао Савет за
безбедност саобраћаја града Врања.
2.

МЕТОД РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

Полазна основа за спровођење истраживања и израду елабората било је
дефинисање подручја истраживања.
У раду је представљено истраживање које је обављено у октобру 2015. године а
у коме су учествовали родитељи ђака, као и наставници и учитељи из три основне
школе у Врању: „Радоје Домановић“, “Бранко Радичевић“ и „Светозар Марковић“.
Њихово мишљење је веома важно за сагледавање индикатора безбедности, тј. за
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сагледавање места и начина угрожености деце, а где није дошло до саобраћајне
незгоде. Примера ради, поред једне од представљених школа се у скоро
петогодишњем периоду догодила само једна саобраћајна незгода са дететом али су
родитељи и наставници огорчени на понашање возача, те се у случају нереаговања
могу очекивати саобраћајне незгоде. За овај период је урађена и дубинска анализа
саобраћајних незгода, где су и на карти приказана места страдања деце и то у
зависности од начина учешћа у саобраћају (пешак, бициклиста, путник).
Поред сагледавања резултата спроведеног истраживања, угроженост је
сагледана кроз сагледавање:
• тренутне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи по којој се крећу
деца,
• стања саобраћајних токова,
• стања пешачких токова,
• позиције линија јавног градског превоза,
• позиција неких елемената где је већа концентрација деце или возила,
• позиција објеката велике атракције и сл.
Постојећа угроженост деце у зони око школа сагледана је и кроз микроанализу
безбедности саобраћаја кроз анализу саобраћајних незгода у којима су учествовала
деца у Врању у близини школа. Анализа је извршена сагледавајући простор, врсте
саобраћајних незгода и осталих важних сегмената из којих се могу видети начини
угрожености деце, за период од 2011. године, а закључно са августом 2015. године.
Веома важно за сагледавање угрожености ђака је и снимање правилности
поступања деце и деце са родитељима у близини школа. Ученици четврте године
Техничке школе у Врању смера „техничар за безбедност саобраћаја“ су након
добијених упутстава приступили бројању. У шест часова када деца највише долазе
и одлазе у школу (07.00-09.00, 12.00-14.00 и 17.30-19.30) извршено је снимање и
део добијених резултата је приказан у овом раду, а у циљу сагледавања
истинитости неких одговора из спроведеног истраживања.
Након детаљне анализе угрожености деце коју су представили родитељи и
учитељи-наставници, као и анализе безбедности саобраћаја на територији града и
у зони школе, приступило се предлагању мера.
Све ово је сублимирано у изради Елабората безбедности саобраћаја за сваку
школу појединачно.
3.

САОБРАЋАЈНО ИСТРАЖИВАЊЕ СПРОВЕДЕНО СА
РОДИТЕЉИМА, УЧИТЕЉИМА И НАСТАВНИЦИМА

У циљу стицања сазнања о ставовима родитеља, учитеља и наставника када је
безбедност деце у питању, припремљен је анкетни упутник.
Упитник је подељен по разредима и ђаци су имали обавезу да својим
родитељима дају упитник и да га након тога врате у школу, док су наставници и
учитељи добили анкетни упитник посредством управе школе.
Упитник је реализован почетком октобра 2015. године и упитник је попунило:
 ОШ „Радоје Домановић“ - 560 родитеља и 48 наставника-учитеља,
 ОШ „Светозар Марковић“ - 363 родитеља и 41 наставник-учитељ,
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 ОШ „Бранко Радичевић“ - 333 родитеља и 25 наставника-учитеља.
Родитељима је у анкетном упитнику дато 13 питања, док је наставницимаучитељима дато 9 питања. У овом раду биће само приказан део одговора родитеља
тј. представника образовног кадра.
Једно од питања из анкете за родитеље гласило је „На колико места деца морају
прећи улицу на путу до школе?“. То нам је веома важан податак, јер се ту може
видети колика је изложеност деце, тј. на колико места се деца као пешаци могу
наћи у пресецању саобраћајног тока.
Од свих анкетираних родитеља, по школама највише је било следећег одговора:
 до 2 прелаза - Радоје Домановић – 295,
 до 2 прелаза - Светозар Марковић – 205,
 до 2 прелаза - Бранко Радичевић – 185.
Ово је добар податак и говори нам да највећи број деце није толико изложен
пресецању саобраћајних токова, мада поред две школе пролазе државни путеви са
великим интензитетом саобраћаја, те се и овај позитиван податак мора узети са
резервом.
У питању из анкете за обе категорије анкетираних лица „На којим местима су
по Вама деца најугроженија и зашто?” желео се стећи увид о улицама односно
раскрсницама које представљају потенцијалну опасност, али и разлозима за такво
мишљење. У овом раду ће само бити приказани разлози угрожености деце по
мишљењу родитеља тј. наставника-учитеља.
Табела 1. Разлози угрожености деце по мишљењу родитеља тј. учитеља и
наставника

Понуђени одговори (%)
Велики
Основна школа
Неприлагођена
Бахатост
интензитет
брзина
возача
саобраћаја
Родитељи
26,79
27,81
21,06
Радоје
Домановић Учит.-наст.
19,31
10,88
41,51
Родитељи
23,53
12,94
32,06
Светозар
Марковић Учит.-наст.
23,91
10,78
34,78
Родитељи
28,53
10,90
32,69
Бранко
Радичевић Учит.-наст.
25,81
9,68
35,48

Остали
одговори
24,34
28,30
31,47
30,53
27,88
29,03

Из табеле 1 уочавамо да је поред две школе, по мишљењу обе категорије,
неприлагођена брзина кретања возила основни разлог угрожености деце. Као
бахатост возача сврстани су сви одговори у којима је наведено да возачи не
пропуштају пешаке на пешачком прелазу, пролазе на црвени сигнал на семафору,
паркирају на тротоару поред школе, те деца иду коловозом и сл. Уколико би се ове
две категорије спојиле, јер се ради о грубом кршењу правила од стране возача,
видели би да је за угроженост деце у скоро половини случајева крив возач. Велики
интензитет саобраћаја је карактеристичан код ОШ „Радоје Домановић“, што и не
треба чудити, јер у шесточасовном бројању саобраћаја, у временима када деца
долазе и одлазе из школе, на државном путу у непосредној близини школе прође
преко 4.300 возила.
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Задовољство интересовања наставног кадра кроз имплементацију програма
саобраћајног васпитања у школи желело се чути постављањем питања родитељима
“Да ли учитељи-наставници обрађују са децом поједине теме везане за безбедно
учешће деце у саобраћају?”. Родитељима је било понуђено пет одговора, од којих
су на једном могли уписати своје мишљење. Одговори су приказани у табели 2.
Табела 2. Обрада тема из области саобраћаја од стране учитеља тј. наставника
– одговори на питање из анкете родитеља

Основна
школа
Радоје
Домановић
Светозар
Марковић
Бранко
Радичевић

да

Понуђени одговори (%)
делимич
Не
углавном да
но

други
одговор

83,42

2,91

2,37

5,28

6,01

85,28

4,17

2,50

3,89

4,17

85,61

3,25

3,02

3,71

4,41

Већина родитеља у све три школе су изразила задовољство радом учитеља тј.
наставника у раду са децом када је у питању обрада тема које се тичу саобраћаја.
Ово је сигурно позитивно, али смо, да би видели и мишљење наставника-учитеља
о раду родитеља са децом њима поставили питање “Да ли по Вашем мишљењу
родитељи у довољној мери, личним примером и причом указују деци на безбедно
кретање у саобраћају?”. Испитаницима је било понуђено пет одговора, од којих су
на једном могли уписати своје мишљење. Одговори су приказани у табели 3.
Табела 3. Рад родитеља са децом за безбедно учешће у саобраћају - одговори на
питање из анкете наставника тј. учитеља

Основна
школа
Радоје
Домановић
Светозар
Марковић
Бранко
Радичевић

да

Понуђени одговори (%)
углавном
не
делимично
да

други
одговор

12,50

45,83

20,83

14,58

6,25

22,50

40,00

15,00

2,50

20,00

19,23

42,31

7,69

26,92

3,85

Наставници-учитељи немају тако лепо мишљење о раду родитеља са децом, те
је скоро половина њих рекло да родитељи не раде довољно са децом када је
учешће у саобраћају у питању. У коментарима смо често наилазили на одговоре
„веома лош лични пример дају“, „једно причају, друго раде“ и сл. Ово је вероватно
тачнији податак јер су се и бројањем саобраћаја и неправилности у раду родитеља
истраживачи у исто и уверили.
Мишљење наставника - учитеља о томе да ли се обрађују теме када је у питању
безбедно учешће деце у саобраћају, желели смо чути постављањем питања “Да ли
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обрађујете са децом поједине теме за безбедно учешће у саобраћају?”.
Испитаницима је било понуђено пет одговора, од којих су на једном могли
уписати своје мишљење. Одговори су приказани у табели 4.
Већина учитеља-наставника је одговорило да се теме из саобраћаја обрађују са
децом, мада са процентима од скоро 44 до 65 се не може бити задовољан.
Наставници старијих разреда су изјавили да то не раде, а управо су деца старости
до 13 година у Врању највише страдала у незгодама.
Табела 4. Обрада тема из области саобраћаја од стране учитеља тј. наставника
– одговори на питање из анкете учитеља тј. наставника

Основна
школа
Радоје
Домановић
Светозар
Марковић
Бранко
Радичевић

да

Понуђени одговори (%)
углавном
не
делимично
да

други
одговор

43,75

25,00

20,83

6,25

4,17

45,00

15,00

5,00

5,00

30,00

65,38

0,00

0,00

34,62

0,00

Критичност и самокритичност родитеља, када је прелазак улице са децом на
пешачком прелазу у питању, желели смо да видимо из одговора на питање “Да ли
са децом прелазите улицу на пешачком прелазу?”. Родитељима су била понуђена
четири одговора. Одговори су приказани у табели 5.
Табела 5. Прелазак улице на пешачком прелазу – одговори на питање из анкете
родитеља

Основна
школа
Радоје
Домановић
Светозар
Марковић
Бранко
Радичевић

Понуђени одговори (%) – у заградама је избројано стање
да
не
углавном да не обраћам пажњу
77,62
4,51
17,69
0,18
(61,07)
(38,93)
71,54
3,25
25,21
0,00
(55,93)
(44,07)
74,48
2,97
22,26
0,29
(56,06)
(43,94)

Из претходне табеле види се да је највећи број родитеља одговорио да прелази
улицу на пешачком прелазу. Међутим, бројање правилности преласка улице у
близини школа, која су извршена на терену, приказују сасвим друго стање, те су
аутори мишљења да родитељи приликом попуњавања анкете нису били искрени
дајући одговор на ово питање.
Бројањем пешачких токова и правилности прелазака улице на раскрсницама у
близини школа, дошло се до следећих резултата:
 61,07% (1.075 од 1.760 избројаних) неправилних прелазака улице од
стране деце и деце са родитељима – испред ОШ „Радоје Домановић“,
 55,93% (754 од 1.348 избројаних) неправилних прелазака улице од
стране деце и деце са родитељима - испред ОШ „Светозар Марковић“,
42

11. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Врњачка Бања, 13 – 16. април 2016.

 56,06% (208 од 371 избројаних) неправилних прелазака улице од
стране деце и деце са родитељима - испред ОШ „Бранко Радичевић“.
Податак да око 60% родитеља са децом неправилно прелази улицу (ван
пешачког прелаза или на црвени сигнал на семафору) је за велику забринутост.
Деца уче од родитеља, те је мањи проблем што родитељи нису били искрени у
анкети, већ је већи проблем да више од половине деце свакодневно гледа своје
родитеље како крше правила, те се сутра и од њих не може очекивати другачије
понашање.
Према подацима МУП-а, деца су у Врању највише страдала када су се налазила
у улози путника у возилу. Управо смо питањем “Да ли се Ваше дете везује на
задњем седишту?” желели да добијемо информацију од родитеља да ли се деца
везују сигурносним појасем када се превозе возилом, чиме би повећали своју
безбедност. Родитељима су била понуђена четири одговора. Одговори су
приказани у табели 6.
Овде смо такође били мишљења да родитељи нису дали најискреније одговоре,
јер се по ранијим истраживањима нешто више од 3% особа везује на задњим
седиштима у Врању, а у Србији је просек 18,4%4. Одговори више од половине
родитеља су били потврдни, што није случај и на лицу места.
Табела 6. Везивање сигурносног појаса на задњем седишту - на питање из анкете
родитеља

Основна
школа
Радоје
Домановић
Светозар
Марковић
Бранко
Радичевић

да

Понуђени одговори (%)
не
понекад
не инсистирамо

59,13

16,64

21,16

3,07

55,98

20,12

23,03

0,87

48,29

25,21

23,93

2,56

Задовољство родитеља постављеном саобраћајном сигнализацијом желело се
утврдити питањем “Да ли постоји добро обележена саобраћајна сигнализација на
улицама поред школа?”. Одговори су приказани у табели 7.
Табела 7. Задовољство постављеном сигнализацијом - одговори на питање из
анкете родитеља

Основна
школа
Радоје
Домановић
Светозар
Марковић
Бранко
Радичевић
4

да

Понуђени одговори (%)
углавном
не
делимично
да

други
одговор

59.03

12.82

9.03

11.19

7.94

37.92

36.80

5.62

11.52

8.15

33.64

34.56

6.12

8.56

17.13

http://www.abs.gov.rs/statistika-lokalne-samouprave
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Одговори родитеља су потврдили стварно стање на терену јер поред две школе
сигнализација је дотрајала и оштећена, те је више од трећине родитеља
незадовољно. Поред ОШ „Радоје Домановић“ је по мишљењу више од половине
родитеља стање задовољавајуће, мада по мишљењу струке и ту има доста места за
напредак.
4.

ПРЕДЛОЗИ МЕРА

Након спроведеног истраживања, израђени су Елаборати безбедности
саобраћаја за три основне школе. У елаборатима су презентовани пешачки и
саобраћајни токови, израђена је анализа безбедности саобраћаја са аспекта учешћа
деце, као и микролокација саобраћајних незгода са децом за сваку школу.
На основу снимања стања на терену и мишљења родитеља о угрожености деце,
израђен је предлог мера.
Мере које се могу предузети у циљу унапређења безбедности саобраћаја у зони
истраживања могу се поделити на:
 Саобраћајно образовање и васпитање у функцији повећања нивоа
безбедности саобраћаја. Едукација учесника у саобраћају спроводила би се
на следећи начин:
а.
едукација ученика од првог до четвртог разреда,
б.
едукација ученика од петог до осмог разреда,
в.
едукација родитеља од првог до осмог разреда,
г.
едукација наставника.
 Физичко - техничке мере на улицама у зони школе:
а.
постављање пешачких ограда и стубића.
б.
постављање платформи и успоривача саобраћаја,
в.
постављање видео надзора,
г.
поправљање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
д.
контрола саобраћајне и комуналне полиције.
 Физичко – техничке мере на улицама са повећаним степеном опасности
кроз које ученици пролазе при доласку и одласку из школе.
Спроведено истраживање и урађени елаборати нису само остали „мртво слово
на папиру“, већ се почело са реализацијом истих одмах по завршетку елабората.
Извршена је едукација свих ученика нижих и виших разреда у све три основне
школе, са презентацијом која је прилагођена узрасту ђака. Извршена је и едукација
родитеља уговарањем родитељског састанка са управом школе само за реализацију
предавања – слика 1.
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Слика 1. Предавање родитељима у ОШ „Бранко Радичевић“

Урађени су пројекти саобраћајног уређења зона школа за све три основне
школе, чију је израду финансирао Савет за безбедност саобраћаја града Врања. Од
предузећа ЈП „Путеви Србије“ тражена је сагласност за постављање саобраћајне
сигнализације на проласцима државних путева у непосредној близини школе. Са
реализацијом пројекта у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији се
почело већ у новембру и један део је и реализован – слика 2.

Слика 2. Постављена пешачка ограда у близини ОШ „Радоје Домановић“
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5.

ЗАКЉУЧАК

Када је у питању безбедност деце, залагање свих који имају утицај мора бити
на највишем нивоу. На безбедност деце утицај могу остварити локална
самоуправа, управљач пута, саобраћајна полиција, комунална полиција, образовни
систем итд. али пре свега родитељи.
Предложени начин решавања проблем страдања деце, може се спроводити и
као системски и свеобухватан приступ проблему и у осталим локалним
самоуправама. Управо овај приступ решавања проблема може уочити субјективни
и објективни ризик страдања деце.
Спроведено истраживање са родитељима, учитељима и наставницима сигурно
је полазна основа за правилно и целокупно сагледавање угрожености деце.
Поједини родитељи су се више од очекиваног укључили у истраживању, те су на
полеђини анкетног листића цртали шеме улица и места где би требало да се
поставе успоривачи, ограде и стубићи.
Само истраживање је такође део превентивног рада са родитељима и наставним
кадром, јер су читањем питања сами себе оцењивали како се понашају у
саобраћају. Одговори које су дали нису у неким питањима били најискренији. Ово
је у склопу едукације након истраживања њима и речено.
Веома негативан показатељ је да само 40% деце и родитеља са децом прелази
правилно улицу у близини школа. Ово је податак који треба забринути али и бити
иницијатор да се кроз превентивне и репресивне мере делује пре свега на
родитеље.
Родитељи су по мишљењу аутора најважнији елемент припреме и васпитања
деце. Ово није само поткрепљено чињеницом да је највише деце повређено када је
било у улози путника у присуству родитеља или старијих, већ због чињенице да
родитељи морају усадити деци правилан став. Деца сигурно знају да је на црвеном
светлу на семафору за пешаке забрањен прелаз, али ипак прелазе улицу. Управо је
правилан став тај који ће натерати дете да стане и сачека зелени сигнал, без обзира
да ли има или не наилазећих аутомобила. У тим ситуацијама се једном греши, а
онда је касно.
На крају, аутори су мишљења да ДЕЦА НИСУ КРИВА, већ сви ми са стране
који их учимо и стварамо људе од њих.
6.
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ЗАСИЋЕНОСТ САОБРАЋАЈА СВЕТЛОСНИМ ОБЈЕКТИМА
РЕКЛАМАМА И БИЛБОРДИМА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПАЖЊУ
ВОЗАЧА
TRAFFIC SATURATION WITH LIGHT OBJECTS ADVERTISEMENTS
АND BILLBOARDS AND THEIR IMPACT ON THE DRIVER'S
ATTENTION
Слободан Живојиновић1
Резиме: Саобраћај је изложен великим променама које се догађају из године у годину.
Саобраћајнице се све више "украшавају" које каквим рекламама намењеним путницима али
и возачима самих моторних возила. Највећи проблем код појединих типова светлосних
реклама је одабир боја које се користе за рекламирање садржаја као и сама јачина светла која
у великој мери смета возачима приликом непосредног проласка поред рекламе. У раду ће
бити скренута пажња на све већи проблем "светлосног загађења" саобраћајница, као и утицаја
светлосних реклама на саме возаче, односно на њихову пажњу.
Кључне речи: Саобраћај, Светлосне рекламе, Пажња, Загађење
Abstract: Traffic was exposed to severe changes that occur from year to year. Roads are
increasingly "gracing" with advertisements for passengers as well as drivers. The biggest problem
in certain types of light commercial is choice of colors that are used for advertising content and the
very intensity of light, which greatly bothers drivers who are passing near the advertisements. The
article drew attention to the growing problem of "light pollution" on the roads, as well as the
influence of light commercials on the drivers, and to their attention.
Keywords: Traffic, Light commercials, Attention, Pollution

Живојиновић Слободан спец. струк. инж, саобраћаја (спец. за безбедност саобраћаја), Удружење за
заштиту младих, Љубише Јеленковића бр. 15, Београд, Србија, boba.zivojinovic@gmail.com,
pr.udruzenjezazastitumladih@gmail.com
1
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1.

УВОД

Проблем светлосног загађења се у последње време све више разматра као један
од растућих проблема читавог човечанства. Светлосно загађење је свака
непотребна, некорисна емисија светлости у простор, изван зоне коју је потребно
осветлити, до које долази углавном код неправилно постављених емитујућих тела.

Слика 1. Изглед светлосног загађења бивше Југославије

Као и остатак света Балканско полуострво се сусреће са великим емитовањем
светлости у атмосферу (слика бр.1). Последњих 50-так година учињен је запањујући
напредак у техници осветљења. Вишеструко су увећани ефикасност опреме, век
извора светлости, као и избор извора светлости најразличитијих снага, температура
боје и индекса репродукције боје.
Огроман пораст спољног осветљења је донео велике користи друштву, али
његова употреба је и узрочник одређених проблема, појаве светлосног загађења.
Лоше пројектовано или претерано осветљење може да буде узрок озбиљних
психолошких и еколошких проблема: омета астрономска посматрања, угрожава
животне циклусе неких биљака и животиња (који су у складу са природним
осветљењем), омета људе у свакодневним активностима...
Једна од последица светлосног загађења је смањена сигурност у саобраћају.
Расвета саобраћајница и раскрсница треба да буде таква да свим учесницима у
саобраћају осигурава уочавање свих евентуалних препрека на коловозу. Квалитет
расвете огледа се у пет основних критеријума, а то су:
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•
•
•
•
•

одређен ниво расвете површине коловоза,
одређен степен једноликости расвете површине пута,
одређен степен осветљености околине пута,
ограничено блештање и
визуелно и оптичко вођење.

Светлосно загађење смета возачима баш због непоштовања четвртог
критеријума, наиме блештање настаје када се у видном пољу возача појави извор
светла чији је интензитет у правцу посматрања већи од оног у другим околним
правцима посматрања. Због блештања светла у очи смањује се осетљивост на
контраст, оштрина и брзина запажања, што су врло битни услови безбедности
саобраћаја.
Опште је познато да је непажња један од главних фактора узрока саобраћајних
незгода. Поред поремећаја пажње проузроковане употребом уређаја у возилу
(мобилних телефона, слушање гласне музике и сл.) јавља се проблем поремећаја
пажње проузроковане извором ван возила.
Велики проблем у саобраћају проузрокују неплански постављене и неправилно
употребљавани рекламни панои (билборди), као и друге светлосне рекламе које се
налазе уз сам коловоз а у великој мери скрећу пажњу возача.
У шест од 400 фаталних незгода које се су се догодиле од 2000 до 2001 године у
Финској, закључено је да су оближње рекламе имале утицаја на настанак ових
саобраћајних незгода. (Finnish Road Administration, Internal reports 25/2004).
У раду ће бити дат акценат на проблем емитовања јаких-ометајућих извора
светлости на учеснике у саобраћају у виду различитих типова реклама.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Материјал за овај рад је прикупљан током свакодневног учешћа у саобраћају.
Проблем прејаког осветљења је изражен на скоро свим градским саобраћајницама
кроз које дневно пролази велики број возила, као и на аутобуским стајалиштима где
околни локали имају јасно истакнуте светлеће рекламе разних типова и интензитета.
Проблем је анализиран субјективно, кроз сметње које емитују поједини типови
реклама. Услед недостатка опреме за мерење интензитета светлости појединих
емитујући тела, у раду ће искључиво бити разматран субјективни утицај
надраживања возача возила јаким интимитетом светла које емитују разне рекламе.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Кроз запажање учесника у саобраћају највећи ефекат у смислу скретања пажње
и довођења у заблуду имају разне трепћуће рекламе, наручио оне које трепере у
бојама које се налазе на семафору (црвена, жута, зелена).
Најчешће овакви типови реклама се користе код разних продавница (апотека)
које се углавном налазе у непосредној близини коловоза и често доводе у заблуду
возаче који не пролазе често том деоницом пута (када возачи возила виде да у
даљини трепери зелено светло, покушавају да убрзају мислећи да ће се семафор
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ускоро променити у жуто а затим у црвено светло, а самим тим доводе у опасност
себе као и друге учеснике у саобраћају, овакав пример изазивања заблуде код возача
приказан је на слици бр. 2).

Слика 2. Изглед трепћућих реклама и сигнала које дају семафори

Овакви типови реклама, могу у овој ситуацији навести возача да прође кроз
раскрсницу када је упаљено црвено светло, или да грешком закоче када је упаљено
зелено светло што може бити подједнако опасно као и сам пролазак кроз црвено
светло на раскрсници јер се може створити непотребно угрожавање возача који се
налазе непосредно иза нас. Интензитет светла које емитују овакви типови реклама
је изненађујуће јак и у великој мери „тера“ возача да сузи поље вида како би
несметано прошао поред оваквих типова реклама (слика бр. 3).

Слика 3. Јачина интензитета светла које емитује једна од реклама у Зони школе
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Такође поред ових типова реклама за апотеке постоје такође и други извори
ометања возача:
• Рекламе које се израђују од неонских светала (слика бр. 5),
• Billboard- и израђени од Led-диода,
• Разни рефлектори за осветљење фасада који су усмерени према
коловозу,
• Рото-главе на станицама за снабдевање горивом („бензинским пумпама“
слика бр. 4) итд.

Слика 4. Изглед јачине светлости коју емитује рото-глава на једној „бензинској
пумпи“

Слика 5. Изглед рекламе од неонског светла
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Слика 6. Изглед Ledbillboard-a на кружном току Славија

Овакви видови рекламног оглашавања преко Ledbillboard-а уочени су на доста
места у Београду и то непосредно уз саму ивицу коловоза, углавном на путевима са
великом фреквенцијом саобраћаја (слика бр. 6).
Након постављања билборда на аутопуту I-94 у САД, дошло је до повећања
појединих типова саобраћајних незгода. За три године од постављања билборда са
променљивим садржајем број саобраћајних незгода на овом делу пута је се повећао
за 36%. (US Department of Transportation, 2009:5)
Национална Транспортна Безбедносна Агенција САД, у студији која је спровела,
установила је на основу полицијских извештаја да је 8,3% учесника саобраћајних
незгода на ауто-путевима изјавило да им је била скренута пажња. Као главни разлог
скретања пажње (29,4%) препозната је „особа, објекат или догађај“. (US Department
of Transportation, 2009:6)
У Шведској је обављена студија о утицају билборда на пажњу возача. Закључак
студије је да је пажња возача који су учествовали у студији наиласком на осветљени
билборд била „одвучена“ од коловоза на 2 s, што за резултат има изазивање велике
опасности по све учеснике у саобраћају. (Тania al 2013:470)
4.

ДИСКУСИЈА

На основу великог броја примера лошег постављања рекламног садржаја, долази
се до закључка да су возачи у Београду (као и већем делу урбаних средина у Србији)
веома изложени презасићености саобраћаја светлосним објектима.
Секретаријат за саобраћај града Београда, је на основу жалбе возача, везано за
недоумицу која се јавља приликом доласка у зону раскрсница у којима се налазе
рекламе за апотеке (светлећи крстови као на слици бр. 2), упутио допис Дирекцији
за путеве да пооштри услове за постављање оваквих видова реклама у близини
саобраћајница.
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Међутим услов за постављање је и даље доста либералан јер се од апотека тражи
само један од два услова:
• Да се на постојећим рекламама за апотеке искључи извор светлости или
• Да светла буду уједначеног интензитета и да буду боје која не подсећа
на боју светала на светлосној саобраћајној сигнализацији.
Проблем се јавља код већ постављених реклама јер се и даље на великом броју
оваквих типова реклама и даље види светло истих боја (зелено и црвено) и јаког
интензитета као и пре доношења ове уредбе.
Међутим светло које допире са billboard-а као и садржај реклама које се на њему
емитују све више одвраћа пажњу возача приликом проласка поред оваквих видова
реклама, те услед смањене пажње може доћи до повећаног ризика по све учеснике
у саобраћају. Такође проблем постављања прејаког осветљења по изласку возила из
неосветљених тунела све више прави озбиљну сметњу возачима и самим тим све се
више утиче на повећање небезбедности свих учесника у саобраћају. Град Београд
на основу Одлуке о оглашавању на територији града Београда чланом 32 забрањује
само:
• лепити или на други начин причвршћивати плакат и другу штампану
поруку, односно исписивати огласну поруку на спољашњим
површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл.;
• прљати и оштећивати објекат, односно средство за оглашавање,
• вршити звучно оглашавање на отвореном простору.
Нажалост нигде не постоји одредба о забрани употребе реклама са великим
интензитетом светлости, реклама које садрже одређене боје предвиђене
саобраћајној сигнализацији и сл.
Законом о јавним путевима члан 28 прописује следеће “У заштитном појасу
поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја
и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу“.
Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
• државни путеви I реда - аутопутеви 40 метара
• остали државни путеви I реда 20 метара
• државни путеви II реда 10 метара
• општински путеви 5 метара
Као што се може видети законом је јасно прописан заштитни појас у околини
путева који не треба бити заузет „постављањем уређаја и инсталација“. Међутим
поставља се питање да ли у уређаје и инсталације спадају рекламни садржаји?
Страна искуства по овом питању су јасна. У већини саобраћајно развијених
земаља проблем ометања возача светлосним рекламама се у великој мери разматра
као један од јасних проблема са којим се сусрећу сви који раде на одржавању путне
инфраструктуре.
Влада Аустралије, је препознала велики утицај реклама које се постављају поред
пута и на основу анализе одредила је критеријум по коме свако ко жели да постави
рекламу поред било којег дела пута у кругу од 100 m од семафоризоване раскрснице
или пешачког прелаза мора да задовољи следеће критеријуме:
• Реклама не сме емитовати светла у бојама (жута, зелена, црвена и плава),
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• Емитовати покретну слику или натпис или
• емитовати „блештаће светло“.
Јужна Африка је такође увела сличне мере које заинтересовани субјекти морају
да испуне при постављању рекламног садржаја у околини путева. Да би се добила
сагласност за постављање реклама заинтересовани морају да одговоре на следећа
питања (инспектори који изађу на лице места процењују и одговарају на следећа
питања):
• Да ли ће будући знак заклањати постојеће саобраћајне знакове?
• Да ли ће на реклами бити емитоване информације које изазивају
скретање пажње код возача?
• Да ли ће локација рекламе „одвући“ пажњу возача у околини раскрсница
и кривина?
5.

ЗАКЉУЧАК

На нашим путевима постоји безброј примера лошег осветљења путева. Уместо
да расвета подиже ниво сигурности возача, она им ствара велике потешкоће када из
мрака наилазе на блештајућа расветна тела. Путеви би, као и све остало, требало
осветљавати еколошким расветним телима која не блеште возачу у очи, већ
осветљавају само пут.
На основу примера у раду, јасно се може закључити да рекламни садржај има
веома велики утицај на скретање пажње возача (од коловоза ка њему) где се у
великој мери доприноси превеликом оптерећењу возача као и његовог чула вида.
Возачева пажња мора бити усмерена према коловозу а не према осталим
рекламним садржајима које користе поједине компаније (продавнице и сл.).
Познато је да утицај јаког интензитета светлости, усмереног према човеку има
веома велики значај на пажњу човека. Надражај фоторецептора у оку проузрокује
бурну реакцију самог човека који настоји да тај надражај смањи тако што капке који
штите око, скупља и самим тим смањује видно поље човека (у нашем случају
возача). (J. Ђорђевић 2004:37)
Ометања која настају у кабини возила не утичу у великој мери на самог возача
колико утичу спољна ометања. Возач који се загледа у некакав извор ометања у
кабини возила убрзо схвата да треба своју пажњу преусмерити према коловозу (јер
је кабина стационарна а мозак возача је свестан да се тренутно налази у возилу које
је у покрету), док возач који се загледа у извор ометања који се налази ван возила
има у виду да се саобраћајница и даље налази у његовом видном пољу где самим
тим није свестан да је део пажње (или потпуну пажњу) усмерио према извору
ометања.(Chanet al 2008:10)
Узимајући у обзир чињеницу да су прве две од три основне боје (црвена и
зелена), најчешће примењиване у регулисању саобраћаја треба повести рачуна о
њиховој примени у рекламним садржајима, нарочито код постављања јаких извора
светлости уз сам коловоз где се најчешће возачи доводе у заблуду приликом
наиласка на овакве видове рекламног оглашавања. Такође требало би размотрити
тотално укидање извора светлосних реклама које се налазе у непосредној близини
коловоза (нарочито оних који се налазе у близини високофреквентних
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саобраћајница), како би се у што мањој мери пажња возача скретала са коловоза,
самим тим ова мера би у великој мери допринела смањењу нежељених последица
које се свакодневно догађају у саобраћају.
На основу оваквих искустава саобраћајно уређених земаља, стиче се јасан
предлог како би на нивоу локалних самоуправа требало да се ради на постављању
рекламних садржаја.
Предлог је да се на територијима локалних самоуправа уведе инспекцијски
надзор постављања рекламног садржаја где би се на лицу места могло одговорити
на следећа питања:
• Да ли је реклама постављена на месту на коме се догађа велики број
саобраћајних незгода?
• Да ли је реклама постављена тако да може довести у заблуду возача који
се креће коловозом (да ли је постављена у близини семафоризоване
раскрснице, као у ситуацији на слици бр. 2)? (инспектори би ради
процене ове ситуације требали себе да ставе у положај возача ради
праве процене ситуације)
• Да ли је реклама постављена тако да не заклања саобраћајни знак, утиче
на прегледност кривине, излаза на раскрсницу и сл. (инспектори би ради
процене ове ситуације требали себе да ставе у положај возача ради
праве процене ситуације)
• Да ли је реклама дизајнирана тако да не подсећа на неки саобраћајни
знак, сигнал или слично?
• Да ли је реклама намењена возачима?
• Да ли је реклама дизајнирана тако да не одвлачи пажњу возача са
покретним сликама, словима, бљештућим светлом, бојама?
• Да ли је реклама дизајнирана тако да светлост рекламе не доводи у
заблуду поступке возача?
Предлог је да се у кругу од 100 m од високо фреквентне саобраћајнице изврши
провера свих типова рекламног садржаја, одговором на горе постављена питања.
Нарочиту пажњу би требало посветити деловима пута на којима се налазе пешачки
прелази, кривине или раскрснице, како би се у што мањој мери возачи убудуће
доводили у заблуду, поготово на деловима где се очекује пуна концентрисаност
возача.
6.
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УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ
ДРЖАВНОГ ПУТА „IБ“ РЕДА ОЗНАКЕ ПУТА БР.23 , НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
IMPROVEMENT OF TRAFFIC SAFETY ON SECTION “IB“ STATE
ROAD MARKED AS ROAD NO.23 ON THE THERITORY OF VRNJCI
SPA MUNICI-PALITY
Иван Јоксимовић1, Ирена Јоковић2
Резиме: Директни апсолутни показатељи безбедности саобраћаја (укупан број
евидентираних саобраћајних незгода, број евидентираних саобраћајних незгода са
настрадалим, број евидентираних саобраћајних незгода са погинулим, евидентирани број
настрадалих у саобраћајним незгодама и евидентиран број погинулих у саобраћајним
незгодама) говоре да велики број саобраћајних незгода са настрадалим лицима догоди се на
путевима у насељу. Рад у области безбедности саобраћаја последњих година доживљава
велику експанзију. Покушава се са ефикасном организацијом остварити што бољи резултат
на смањењу броја саобраћајних незгода и њихових последица. Пешаци као рањиви
учесници у саобраћају, спадају у једну од најугроженијих категорија учесника у саобраћају.
Локалне самоуправе заузимају значајно место у хијерархији утицаја на ефикасност
целокупног система безбедности саобраћаја. У раду је приказан пример, односно
активности локалне самоуправе и сарадња са управљачем пута на унапређењу безбедности
свих ученика у саобраћају на деоници државног пута „IБ“ реда ознаке пута бр.23, који
пролази преко територије општине Врњачка Бања. Рад разматра значајну област у
безбедности саобраћаја и пример је добре праксе рада у локалној заједници на унапређењу
безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања. У раду се приказује
процедура израде пројекта, добијање дозволе надлежних органа које су претходиле пројекту
изградње тротоара, како би сваком члану локалне заједнице било јасно које кораке мора да
реализује да би се израдио предметни саобраћајни објекат, а све у циљу унапређења
безбедности саобраћај на својој територији.
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Кључне речи: безбедност саобраћаја, јавни ризик, саобраћајни ризик, управљач пута и
локална заједница
Abstract: Direct and apsolute markers of traffic safety (number of traffic accidents,traffic
accidents with mortal injuries,number of people with injuries and mortal injurie) tells vs that a
large number of traffic accidents happens in city roads..Jobs in traffic security area is in large
expansion in last few years. Intention is to achive decrease in traffic accide nts with effective
organisation.Pedestrians are one of the most wounderabile category of traffic subjects.Local
municipalities are taking a high ranking place in hierarchy in efectivenes of whole system of traffic
security.In this parer,is given a suggestion,an activity of local municipality and cooperation system
with roadtraffic authority of local community for inhancement of security for all traffic sybjects on
the section „IB“ state road marked N’23 on the territory of vrnjci spa municipality. This paper
processes a significant area of traffic safety,and it shows an example of good pracyise of work in
local community for enhancement of traffic safety in municipality VRnjci Spa. Paper shows
procedure of making of project,getting licence from local authorities,procede project of building
sidewalks, so that every member of local communitiy knows the steps which has to be realized in
making this public item, in order to enhance traffic security in local community.
Keywords: traffic security, public risk, traffic risk, roadtraffic authority and local community.

1.

УВОД

Друмски саобраћај представља корисну активност по многобројним
садржајима и утицајима које има у различитим областима живота. Међутим,
одређени пропратни догађаји и појаве често умањују ефекте саобраћаја. Негативни
ефекти најчешће се манифестују кроз застоје и загушења у саобраћају, буку и
аеро- загађења, бројност и тежину саобраћајних незгода и др. Ово указује да је
учешће у саобраћају подложно ризику, односно негативном утицају, који се
најчешће исказује кроз опасности и последице. Конкретна опасност испољава се и
прати преко последица страдања у саобраћају или уништавања материјалне
вредности, док код апстрактне опасности изостаје конкретна последица, али има
сва обележја ризика.
Утицаји на смањивање опасности у саобраћају су различити. Човек је
најзначајнији али и најкомплекснији фактор безбедности саобраћаја и од његовог
понашања највећим делом зависи да ли ће саобраћај бити безбедан или не.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима дат је велики простор за деловање
локалне самоуправе у циљу унапређења саобраћаја, а посебно у областима као што
су: просторно планирање и урбанистички планови, техничко регулисање
саобраћаја на улицама и локалним путевима, уређење јавног превоза, паркирање у
локалној средини итд.
Основу квалитетног управљања безбедношћу саобраћаја представља смањење,
односно елиминисање ризика од настанка саобраћајних незгода и страдања у
саобраћајном систему. Пешаци, као рањиви учесници у саобраћају, спадају у једну
од најугроженијих категорија учесника у саобраћају. Поред едукативних мера
усмерених према пешацима и возачима, важне су и техничко регулативне мере
које учешће пешака у саобраћају чине безбеднијим. Високо ризични учесници у
саобраћају, пре свега својим понашањем доприносе повећању ризика учествовања
у саобраћајној незгоди. Деца и стара лица на основу својих психофизичких
способности, а пешаци, бициклисти и мотоциклисти на основу своје физичке
незаштићености припадају групи рањивих учесника у саобраћају.
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Већина саобраћајних незгода (преко 90%) и страдања становништва
(повређених преко 80% и погинулих преко 70%) догађа се у насељима. Посебно
велики проценат повређених и погинулих страдају у незгодама на проласцима
државних путева кроз насеља. Локалне самоуправе немају надлежност на
државним путевима који пролазе кроз територију општине и градова, али имају
одговорност за стање безбедности саобраћаја у локалној средини, али и могућност
за унапређење стања безбедности саобраћаја.
2.

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Врњачка Бања, туристичко место првог степена, центар интегралне туристичке
регије, налази се у централном делу Србије и припада Рашком управном округу.
Обухватајући простор средњег поља Западног Поморавља, општина Врњачка
Бања, припада групи мањих општина у Србији. Простире се на површини од 239
км2, а у састав општине улази 14 насеља. У непосредном је територијалном
контакту са градом Краљевом и општинама Трстеник и Александровац.
2.1.

Саобраћајна инфраструктура општине Врњачка Бања

Слика 1. Саобраћајна повезаност Врњачке Бање

Врњачка Бања, као највеће и најпознатије бањско лечилиште у Србији постало
је и изузетно привлачан туристички центар. Налази се у централној Србији, на
инфраструктурном коридору Краљево – Крушевац, на око 200 км. јужно од
Београда, око 315 км. јужно од Новог Сада, 290 км. јужно од Зрењанина, 25 км.
источно од Краљева, 36 км. западно од Крушевца, 130 км. западно од Ниша.
Укупна дужина путне мреже на територији општине Врњачка Бања је 285,26
километара. На територији општине Врњачка Бања заступљена су два вида
саобраћајног система и то:
•
друмски саобраћај и
• железнички саобраћај
2.1.1.

Друмски саобраћај - путна инфраструктура на територији општине
Врњачка Бања

Географски положај општине Врњачка Бања у саобраћајном смислу је веома
повољан. Територија општине Врњачка Бања својим положајем у оквиру
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Републике Србије, па и у оквирима Западног Балкана, неизбежан је правац којим
се токови робе и путника усмеравају у правцу „север – југ“.
Табела 1. Државни путеви на територији општине Врњачка Бања
Редни
Број
1

Ред
пута
IА

Ознака
пута
А5

2

IБ

23

3

IIА

208

4

IIА

209

5

IIБ

411

Опис пута
Појате – Крушевац – Краљево - Прељина
Појате – Крушевац – Краљево – Прељина – Чачак – Пожега –
Ужице – Чајетина – Нова Варош – Пријепоље – државна
граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
Врњци – Врњачка Бања – Станишинци – Грачак – Брус –
Разбојна
Краљево (Ратина) – Брезна – Гоч
Угљарево – Врњци – Ново Село – Гоч – Гокчаница – веза са
државним путем 22

У овом тренутку државни пут „IБ“ реда, ознаке пута бр.23 за Врњачку Бању
представља најважнији путни правац који пролази преко територије општине.
Овим путним правцем Врњачка Бања директно је повезана са околним центрима
града Краљева, Трстеника и Крушевца. Државни пут „IБ“ реда представља везу
општине Врњачка Бања са „Ибарском магистралом“, која од Београда води преко
Прељине и Краљева, према Рашци, а даље једним краком према Новом Пазару и
црногорском приморју, као и везу са државним путем „IА“ реда, ознаке пута „А1“,
који води према Скопљу и даље према Грчкој.
Мрежу локаних путева на територији општине Врњачка Бања чини 115 улица
са статусом јавне саобраћајне површине и 21 општински пут у укупној дужини од
око 180 км. Поред општинских путева и улица мрежу локалних путева на
територији општине чине и некатегорисани и шумски путеви.
3.

ДИРЕКТНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

У периоду од 2001 до 2013 године, на територији општине Врњачка Бања
догодила се 2431. саобраћајна незгода, од којих 43 саобраћајних незгода са
погинулим лицима а 748 саобраћајних незгода са повређеним лицима.
У посматраном период (2001-2013. година) на територији општине Врњачка
Бања погинуло је 19 пешака што чини 43,2% од укупног броја погинулих лица у
саобраћајним незгодама на територији општине. Посматрајући расподелу укупног
броја погинулих пешака у саобраћајним незгодама може се уочити да није
успостављен тренд смањења броја погинулих пешака.
У посматраном период (2001-2013. година) на територији општине Врњачка
Бања повређено је 182 пешака што чини 17,9 % од укупног броја повређених лица
у саобраћајним незгодама на територији општине. Посматрајући расподелу
укупног броја може се констатовати да је најмање пешака повређено у 2006.
години и то 8 пешака након чега се број повређених пешака повећао за 187,5 %
тако да је у 2007. години повређено 23 пешака што је и највећи забележени број
повређених пешака у посматраном периоду.
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Слика 2. Број повређених пешака на територији општине Врњачка Бања у периоду од
2001-2013. година

У односу на постојећу расподелу по видовима (врстама) саобраћајних незгода
најчешћи видови саобраћајних незгода са погинулим лицима су обарање или
гажење пешака, судар из супротних смерова и слетање возила са пута.

Слика 3. Видови-врсте СХ ПОГ на територији општине Врњачка Бања у периоду од
2001-2013.година

У односу на постојећу расподелу по видовима (врстама) саобраћајних незгода
најчешћи видови саобраћајних незгода са повређеним лицима су обарање или
гажење пешака, судар из супротних смерова, бочни судари, судари при вожњи у
истом смеру и слетање возила са пута.
Број повређене деце у анализираном периоду осцилује и није успостављен
тренд смањења броја повређене деце. Деца су највише била повређена као пешаци
(46 %), па је из тог разлога потребно усмерити мере ка унапређењу деце – пешака
(техничко регулативне мере, кампање, унапређење саобраћајног васпитања и
образовања).
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4.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА „IБ“ РЕДА

Државни пут „IБ“ реда, ознаке пута бр.23 (путни правац: Појате – Крушевац –
Краљево – Прељина – Чачак – Пожега – Ужице – Чајетина – Нова Варош –
Пријепоље – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун), кроз
територију општине Врњачка Бања простире у дужини од око 15 километара. (од
стационаже пута 156+282 до стационаже 171+386 km.). На поменутој деоници
државног пута налази се три основне школе са око 1000 ученика и преко двадесет
предузећа.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима дефинисана је обавеза органа
локалне самоуправе у виду праћења и извештавања о стању безбедности
саобраћаја на својим територијама. Основу квалитетног управљања безбедношћу
саобраћаја представља смањење, односно елиминисање ризика од настанка
саобраћајних незгода и страдања у саобраћајном систему.
Узимајући у обзир чињеницу да велики проценат повређених и погинулих
страдају у незгодама на проласцима државних путева кроз насеља, надлежна
служба за послове саобраћаја Општинске управе општине Врњачка Бања
покренула је иницијативу за изградњу стазе за кретање пешака – тротоара на делу
државног пута „IБ“ реда, ознаке пута бр.23, који пролази кроз територију општине
Врњачка Бања у укупној дужини oд 1736 метара (у насељеном месту Подунавци
стационаже пута 159+674 км до 160+260 км и насељеном месту Штулац
стационаже пута 168+069 км. до 169+219 км).
Основа за покретање иницијативе изградње тротоара на делу државног пута
садржана је у Закону о безбедности саобраћаја на путу, а разлог покретања
садржан је у чињеници да на предметној деоници државног пута не постоји стаза
за кретање пешака-тротоара, па се из тог разлога углавном банкина која је
промењиве ширине и квалитета користи за кретање пешака. Овакво одвијање
пешачког саобраћаја уз државни пут првог реда веома је не безбедно због велике
фреквенције како моторног тако и пешачког саобраћаја, па је из тог разлога
потребно одвојити пешачки и моторни саобраћај изградњом тротоара уз коловоз
државног пута. У питању су два насељена места на деоници државног пута, у
којима се налазе две основне школе, ромско насеље, као и индивидуални објекти
који су углавном настањени уз десну ивицу коловоза, па је из тог разлог и
предвиђена изградња тротоара само са једне стране коловоза и то десне стране
коловоза државног пута.
Законом о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011,
93/12 и 104/2013) утврђује се да трошкове изградње елемената јавног пута (шири
коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна
расвета, светлосна и друга сигнализација, бициклистичке стазе, пешачке стазе и
сл.) сноси општина, односно град који је захтевао изградњу тих елемената.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/09
53/109, 101/2011 и 32/2013 – одлука УС ) утврђено је да на пролазу државног пута
кроз насеље мора бити изграђен тротоар.
Председник скупштине општине Врњачка Бања подржао је иницијативу
надлежне службе за послове саобраћаја Општинске управе општине Врњачка Бања
и на основу иницијативе обратио се Јавном предузећу „Путеви Србије“, директору
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сектора за одржавање јавних путева, у циљу изградње тротоара на делу државног
пута који пролази кроз територију општине Врњачка Бања.
Јавно предузеће „Путеви Србије“ решавајући по захтеву председника
Скупштине општине Врњачка Бања, обавестило је Скупштину општине Врњачка
Бања да предложена мера изградње тротоара представља решење и опрему која
одговарају потребама насеља, па сходно Закону о јавним путевима („Сл.гласник
РС“, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/12) трошкове изградње елемената јавног
пута који одговарају потребама насеља, сноси општина. Предметним поднеском
Јавно предузеће „Путеви Србије“ предложило је општини да предузме
одговарајуће мере и активности на спровођењу предложене мере обезбеђивања
тротоара, а ЈП “Путеви Србије“ ће дати сагласност на то.
Скупштина општине Врњачка Бања на наредној седници, донела је Одлуку
којом је усвојила и дала сагласности на Измене и допуне Средњорочног Програма
одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним
путевима и улицама и Средњорочног програма изградње и реконструкције јавне
расвете у насељу на подручјима општине Врњачка Бања. Изменама и допунама
програма реконструкције, изградње и одржавања путне мреже за средњорочни
програм по месним заједницама предвиђене су изградње пешачких стаза на
државним путевима који пролазе кроз територију општине Врњачка Бања.
Сагледавајући чињеницу да су пешаци најрањивија категорија учесника у
саобраћају, као и да се највеће страдање пешака догађа на путевима и улицама у
насељу и Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, апеловала је на све
локалне самоуправе Републике Србије да се у склопу Деценије акције за
безбедност на путевима и саме суштине Глобалне недеље за већу безбедност
пешака, још активније укључе у решавање проблема безбедности пешака на
путевима и улицама којима управљају.
Као мере за побољшање безбедности пешака предлаже се изградња тротоара,
проширење банкина, заштитне ограде, саобраћајна сигнализација, уређење
паркиралишта због смањења броја непрописно паркираних возила, јасно уочљиве
ознаке на коловози и сарадња са медијима.
У циљу израде пројеката повећања безбедности саобраћаја на деоници
државног пута кроз територију општине Врњачка Бања, надлежна служба за
послове саобраћаја Општинске управе општине Врњачка Бања обавезала је
управљача пута на територији општине Врњачка Бања – Дирекцију за планирање и
изградњу општине Врњачка Бања ЈП Врњачка Бања да од управљача државног
пута – ЈП„Путеви Србије“ прибави пројектне услове за израду предметног
пројекта.
ЈП„Путеви Србије“ решавајући по захтеву „Дирекције за планирање и
изградњу општине Врњачка Бања“ЈП Врњачка Бања (управљачу општинских и
некатегорисаних путева и улица на територији општине Врњачка Бања) издало је
пројектне услове за израду Главних пројекта (два пројекта) побољшања
безбедности саобраћаја на деоници државног пута.
Како „Дирекцији за планирање и изградњу општине Врњачка Бања“ ЈП
Врњачка Бања – управљач општинских и некатегорисаних путева и улица на
територији Општине Врњачка Бања не поседује лиценцу за пројектовање на
државним путевима то је за израду предметних пројеката ангажована овлашћена
пројектантској организацији, која поседује одговарајућу лиценцу надлежног
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министарства за израду техничке документације за објекте за коју дозволу издаје
министарство.
Због специфичности терена, а по издатим пројектним условима овлашћена
пројектантска организација израдила је два пројекта и то:
• Главни пројекат побољшања безбедности саобраћаја - изградња тротоара
на делу државног пута „IБ“ реда (Краљево – Крушевац) бр.23, локација:
Подунавци, деоница: од км. 159+674 до км.160+260, Општина Врњачка Бања L =
586 м., и
• Главни пројекат побољшања безбедности саобраћаја - изградња тротоара
на делу државног пута „IБ“ реда (Краљево – Крушевац) бр.23, локација: Штулац,
деоница: од км. 168+069 до км.169+219, Општина Врњачка Бања L = 1.150 м.
Након израде пројеката на исте је дата техничка контрола и као такви пројекти
су достављени ЈП „Путеви Србије“. ЈП „Путеви Србије“ потврдило је да су
пројекти урађени према издатим пројектним условима. Као такви пројекти су
достављени надлежном министарству и за исте Министарство Саобраћаја
Републике Србије издало је Потврду о пријему техничке документације и
одобрило извођење радова на побољшању безбедности саобраћаја на предметним
деоницама државног пута.
Укупна вредност предметних пројеката по предрачуну из техничке
документације је 18.675.606,67 динара без ПДВ-а, односно вредност пројекта
изградње тротоара у насељеном месту Подунавци је 8.658.693,17 динара без ПДВа, док је вредност пројекта изградње тротоара за насељено место Руђинци и
Штулац 10.016.913,50 динара без ПДВ-а.
Израда пројекта побољшања безбедности саобраћаја на деоници државног пута
финансирана је од стране локалне самоуправе, односно од средстава која су
наплаћена од новчаних казни у складу са Законом о безбедности саобраћаја на
путевима.
Служба надлежна за послове саобраћаја Општинске управе општине Врњачка
Бања, предложила је Савету за координацију послова безбедност саобраћаја на
путевима на територији општине Врњачка Бања да у програм коришћења
средстава определи новчана средства за израду предметних пројеката.
Савет за координацију послова безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Врњачка Бања, такође је подржао иницијативу надлежне
службе за послове саобраћаја Општинске управе општине Врњачка бања и у
складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима предложио је
Општинском већу општине Врњачка Бања Програм коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Врњачка Бања за 2014 годину, а којим програмом су опредељена новчана
средства за израду предметних пројекта. Општинско веће прихватило је предлог
програма, тако да су створени услови да се израда пројеката финансира од
средстава која су наплаћена од новчаних казни у складу са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима, а са којим средствима располаже Савет.
Савет за координацију послова безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Врњачка Бања формиран је половином 2011 године и то као
радно тело Општинског већа општине Врњачка Бања.
Почетком 2013. године Општинско веће општине Врњачка Бања укинуло је
решење о формирању савета и донело ново решење, односно изабрало нова лица
за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на
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територији општине Врњачка Бања, а све из разлога што Савет формиран 2011.
године до 2013. године није одржао ни једну седницу, тако да и не постоје донете
одлуке (закључци) Савета за реализацији средстава од наплаћених новчаних казни.
Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Врњачка Бања, формиран 2013. године, од формирања до
31.12.2015. године, одржао је 14. (четрнаест) седница.
Закључно са 31.12.2014. године – укупан приход општине Врњачка Бања од
наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје на територији општине
Врњачка Бања остварен је у износу од 27.543.030,25 динара.
5.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА „IБ“ РЕДА

Узимајући у обзир чињеницу да су од стране Министарства саобраћаја
Републике Србије и ЈП „Путеви Србије“ добијена сва потребна одобрења за
изградњу предметних тротоара у насељеном месту Подунавци, Руђинци и Штулац,
а обзиром да се изградња тротоара (пешачких стаза) врши на државном путу то је
надлежна служба за послове саобраћаја Општинске управе општине Врњачка Бања
предложила Општинском већу општине Врњачка Бања да донесе Закључак којим
ће одредити надлежни орган (Одељење за локално економски развој или
„Дирекцију за планирање и изградњу општине Врњачка Бања „ЈП Врњачка Бања)
који ће код надлежних министарстава Републике Србије аплицирати за новчана
средства, како би се започело извођење радова предвиђених пројектима, обзиром
да локална самоуправа нема финансијске могућности за реализацију пројеката.
На основу аплицирања служби Општинске управе општине Врњачка Бања, а уз
помоћ руководства општине надлежно министарство Републике Србије одобрило
је средства за реализацију предметних пројеката, тако да су пројекти достављени
ЈП „Путеви Србије“ које је половином 2015. године приступило реализацији
пројеката.
6.

ПОСТИГНУТИ ЦИЉЕВИ

Како је реализација пројекта завршена половином 2015. године, то надлежна
служба за послове саобраћаја Општинске управе општине Врњачка Бања још увек
не располаже статистичким подацима (директним показатељима) о безбедности
саобраћаја на предметним деоницама државног пута.
Како се овај начин сарадње између локалне самоуправе и управљача државног
пута показао врло ефикасан, то је општина Врњачка Бања поново покренула
иницијативу за израду стазе за кретање пешака-тротоара на делу државног пута,
чиме би целокупна деоница државног пута на територији општине Врњачка Бања
била покривена тротоарима и то са једне стране пута.
Савет за координацију послова безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Врњачка Бања Програмом коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Врњачка Бања за 2015 годину, определио је новчана средства за израду
пројекта недостајућих тротоара не делу државног пута који пролази кроз
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територију општине Врњачка Бања, а за обезбеђење средстава за реализацију
пројеката аплицираће се код надлежних министарстава Републике Србије.

Слика 1. Почетак деонице пре радова

Слика 3. Постојећи мост пре радова

7.

Слика 2. После радова

Слика 4. После радова

ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду да је међу врстама саобраћајних незгода, у којима је било
погинулих, односно повређених лица, највише било обарања или гажења пешака,
то је потребно посебну пажњу усмерити ка безбедности пешака у саобраћају.
Потребно је утврдити локације на којима су пешаци угрожени, и у складу са
узроцима који до тога доводе, дефинисати и предузети мере у циљу побољшања
безбедности пешака. Имајући у виду да број повређене деце чини 6,4 % од укупног
броја повређених лица у саобраћајним незгодама то се долази до закључка да
општина Врњачка Бања посебну пажњу мора посветити унапређењу безбедности
деце у саобраћају.
8.
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UTICAJ PRAVOVREMENE DETEKCIJE NEPRAVILNOSTI U RADU
SEMAFORSKIH UREĐAJA I METODE ZA DETEKCIJU
NEPRAVILNOSTI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
TIMELY DETECTION OF MALFUNCTIONS IN THE OPERATING OF
TRAFFIC LIGHT DEVICES AND METHODS FOR DETECTING THE
MALFUNCTIONS IN FAVOR OF TRAFFIC SAFETY
Vladimir Tomović1, Đorđe Jovanović2
Rezime: Raskrsnice odnosno ukrštanja saobraćajnica na kojima je režim saobraćaja regulisan
svetlosnim signalima pomoću semaforskih uređaja imaju brojne prednosti u odnosu na raskrsnice
koje su regulisane na druge načine. Jedna od ključnih prednosti je i očuvanje bezbednosti učesnika
u saobraćaju. Stoga je jasno da svaka nepravilnost u radu semaforskih uređaja i opreme bitno utiče
na bezbednost saobraćaja u zoni raskrsnice. Kako su ovakvi uređaji često izloženi nepovoljnim
spoljašnjim uticajima, od vremenskih prilika do fizičkih oštećenja nastalih od strane trećih lica,
kvarovi i nepravilnosti u radu semaforskih uređaja nisu retka pojava, naročito u urbanim sredinama.
Zbog toga su pitanje i metode pravovremene detekcije nepravilnosti u radu semaforskih, a zatim i
preduzimanje mera za njihovim uklanjanjem, od velikog značaja za održanje bezbednosti saobraćaja
i njegovih učesnika u zonama raskrsnica. Cilj ovog rada je upravo da predstavi značaj pravoremene
detekcije nepravilnosti u radu semaforskih uređaja ali i da predstavi metode detekcije koje postoje i
koje se u današnjim uslovima koriste ili se mogu koristiti.
Ključne reči: semaforisane raskrsnice, svetlosna signalizacija, bezbednost saobraćaja
Abstract: Road intersections regulated by traffic lights have a number of advantages over the road
intersections regulated by other means. One of the key advantages is maintaining the safety of traffic
participants on a required level. Therefore it is obvious that any malfunction of traffic lights and
equipment reflects greatly on traffic safety in the intersection. Considering the fact that traffic light
devices are often exposed to unfavorable out of the system influences, such as weather conditions
or physical damage induced by third parties, malfunctions of these devices are not that rare,
Tomović Vladimir, mast. inž. saobraćaja, Saradnik nadzornog organa, Institut za puteve A.D. Beograd, Bulevar
Peka Dapčevića 257, Beograd, Srbija, v.tomovic88@yahoo.com
2 Jovanović Đorđe, dipl. inž. saobraćaja, Nadzorni organ, Institut za puteve A.D. Beograd, Bulevar Peka
Dapčevića 257, Beograd, Srbija, jovanovic.djordje79@gmail.com
1
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especially in urban areas. Therefore, the question of timely detection of malfunctions of traffic light
devices and the methods for achieving it are of great importance from the aspect of traffic safety in
road intersection zones. The main goal of this thesis is to present the importance of timely detection
of traffic light devices malfunctions, as well as to present the methods used today for achieving this
task.
Keywords: intersections regulated by traffic lights, signal lights, traffic safety

1.

UVOD

Raskrsnice predstavljaju ukrštanja saobraćajnica odnosno saobraćajnih tokova koji se
njima kreću a mogu se sastojati od različitih vrsta prevoznih sredstava. Njih možemo
podeliti prema više kriterijuma, najpre prema vrsti ukrštanja. U tom pogledu raskrsnice se
dele na denivelisane i raskrsnice u istom nivou. Za denivelisane raskrsnice je
karakteristično da se konfliktni saobraćajni tokovi vode različitim nivoima (iznad ili ispod
ostalih) čime se smanjuje broj direktnih ukrštanja sa drugim tokovima. Kod raskrsnica u
nivou je drugačiji princip te se na njima konfliktni tokovi direktno ukrštaju u istom nivou.
Raskrsnice u nivou se takođe mogu podeliti na više tipova, i to na:
• Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja (kružne raskrsnice ili rotori)
• Raskrsnice regulisane vertikalnom signalizacijom
• Raskrsnice regulisane svetlosnom signalizacijom
• Raskrsnice bez ikakve signalizacije (regulisane saobraćajnim propisima)
U zavisnosti od sredine u kojoj se raskrsnica nalazi i njene složenosti je i njen tip,
odnosno način regulisanja saobraćaja u samoj raskrsnici. Tako je često slučaj da su
trokrake raskrsnice najčešće regulisane vertikalnom signalizacijom ili čak samo
saobraćajnim propisima, naročito u sredinama koje nisu urbane. Sa druge strane, u
urbanim sredinama, naročito velikim gradovima, četvorokrake raskrsnice su veoma često
regulisane svetlosnom (semaforskom) signalizacijom.
2.

ZNAČAJ ODRŽAVANJA SEMAFORSKIH UREĐAJA U ISPRAVNOM
STANJU I UTICAJ NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Iz uvodnih objašnjenja je na prvi pogled jasno da se navedeni tipovi raskrsnica bitno
razlikuju i u pogledu bezbednosti saobraćaja. Pre svega u pogledu broja ukrštanja
saobraćajnih tokova u istom nivou, što u najvećoj meri utiče na bezbednost učesnika u
saobraćaju u samoj raskrsnici. Ovo se ogleda u određivanju broja konfliktnih tačaka
raskrsnice.
Kada su u pitanju raskrsnice koje su regulisane pomoću semaforskih uređaja, one se
sa aspekta bezbednosti učesnika u saobraćaju u njima mogu posmatrati i u nešto
drugačijem svetlu. Naime, iako je i na ovakvom tipu raskrsnica bezbednost učesnika u
saobraćaju direktan proizvod njihovog poštovanja propisanih pravila (obaveznog
zaustavljanja pri pojavi crvenog svetlosnog signala) velika razlika u uticaju na bezbednost
nastaje usled umanjenja verovatnoće za nastajanje ljudske greške učesnika u saobraćaju.
To je upravo iz razloga što se svetlosnim signalima konfliktni pravci razdvajaju
vremenski, i na taj način se gubi potreba da se svaki pojedinačni učesnik u saobraćaju na
ovakvoj raskrsnici oslanja na sopstvenu procenu osigurane bezbednosti (sebe i ostalih
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učesnika u saobraćaju) prilikom prolaska kroz raskrsnicu, naročito kada su u pitanju tokovi
konfliktni njegovom kretanju. To znači da se u slučaju semaforisanih raskrsnica isključuje
potreba da svaki učesnik pojedinačno procenjuje brzinu i pravce kretanja ostalih vozila (i
pešaka) u zoni raskrsnice kako bi doneo ponovo subjektivnu odluku o bezbednosti
prolaska kroz pomenutu raskrsnicu pri trenutnim uslovima. Dakle, samim postojanjem
svetlosnih signala koji regulišu saobraćaj (uz uslov da ih učesnici poštuju) u velikoj meri
se isključuje potreba da svaki pojedinačni učesnik mora subjektivno da procenjuje ostale
učesnike u saobraćaju (njihove brzine, pravce kretanja, itd.) a samim tim se i šanse za
nastanak ljudske greške i pretnje po bezbednost učesnika u saobraćaju u mnogome
smanjuju.
2.1.

Konfliktne tačke i bezbednost različitih tipova raskrsnica

Konfliktne tačke predstavljaju tačke na raskrsnici u kojima je moguć kontakt različitih
saobraćajnih tokova. One mogu predstavljati mesta na kojima se tokovi presecaju
(najčešće obeležene kvadratićem), mesta na kojima se jedan tok uliva u drugi (obeležene
popunjenim krugom), mesta gde se jedan tok izliva iz drugog (obeležene praznim krugom)
i mesta na kojima se tokovi međusobno prepliću (obeležene praznim krugovima), što je
prikazano na slici 1. Takođe u obzir se mogu uzimati i konflikti između različitih vidova
saobraćaja, pa tako možemo posmatrati konflikte između motornih vozila i pešaka,
motornih vozila međusobno, motornih vozila i biciklista kao i biciklista međusobno.
Naravno, sa postojanjem recimo šinskog saobraćaja u raskrsnici mogu se javiti i konfliktne
tačke između ovog i ostalih vidova saobraćaja.

Slika 1. Vrste konfliktnih tačaka i njihove karakteristike

Pomoću konfliktnih tačaka se može utvrditi u kojoj je meri neka raskrsnica bezbedna.
Što je manje konfliktnih tačaka u raskrsnici ona je bezbednija. Na ovaj način se može
predstaviti bezbednost bilo koje raskrsnice ili bilo kog tipa raskrsnice i zatim se ona može
upoređivati (Kenjić, 2009:5). Na slici 2 je šematski prikazana četvorokraka raskrsnica sa
punim režimom saobraćaja (dozvoljena su sva kretanja iz svake trake: pravo, desno
skretanje i levo skretanje) i jednom trakom po smeru, kao i pešačkim tokovima na svakom
prilazu. Na ovom šematskom prikazu se vide i konfliktne tačke svih tokova u raskrsnici.
One su obeležene prema šablonu sa slike 1, te se mogu razlikovati vrste konflikta. Takođe
ucrtani su i konfliktne tačke pešačkih tokova sa tokovima vozila. Ukupan broj konfliktnih
tačaka je u ovom slučaju 40. Od toga su 32 (Kenjić, 2009:5) konfliktne tačke između
vozila dok je 8 tačaka između pešaka i vozila.
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Slika 2. Konfliktne tačke na četvorokrakoj raskrsnici sa punim režimom saobraćaja i jednom
trakom po smeru

Prikazana šema prikladna je za raskrsnice koje nisu regulisane svetlosnim signalima.
Kada su u pitanje svetlosno regulisane raskrsnice, situacija se može posmatrati nešto
drugačije. Naime, ako se pretpostavi da su uslovi idealni i da vozači apsolutno poštuju
svetlosne signale, te da je na taj način isključena mogućnost prolaženja kroz crveno ili
žuto svetlo, mogu se postaviti tokovi koji se kreću samo u okviru svoje faze. Kako se i
inače svetlosno signalisane raskrsnice projektuju tako da se izbegne istovremeno kretanje
konfliktnih tokova, a ucrtavanjem tokova kojima je kretanje dozvoljeno u okviru njihove
faze, dobijaju se konfliktne tačke.
2.2.

Bezbednost semaforizovanih raskrsnica kada se posmatra kriterijum
konfliktnih tačaka

Na slici 3 je prikazana četvorokraka svetlosno signalisana raskrsnica sa punim
režimom saobraćaja i jednom trakom po smeru. Saobraćaj se u slučaju raskrsnice iz
primera odvija u dve faze, pri čemu leva skretanja nisu zaštićena. Takođe, prisutni su
pešački tokovi na svakom prilazu koji su fazno usklađeni sa tokovima vozila.
Sa slike 3 se jasno može videti da je broj konfliktnih tačaka čak duplo manji čak i kada
se posmatraju zbirno konfliktne tačke iz obe faze, kojih u tom slučaju ima 20. Međutim, s
obzirom da su faze vremenski zaštićene i da između njih postoji zaštitno vreme, i kako se
one međusobno smenjuju, ova raskrsnica se onda može posmatrati u pogledu konfliktnih
tačaka kao samo jedna faza. Nakon isteka te faze počinje druga faza ali broj konfliktnih
tačaka postaje isti jer se one koje su bile aktuelne u prvoj fazi sada gase a umesto njih
nastaju nove. S obzirom da je raskrsnica simetrična i da su u obe faze sva kretanja
dozvoljena, može se zaključiti da ovakva svetlosno signalisana raskrsnica ima ukupno 10
konfliktnih tačaka. Od kojih se samo dve konfliktne tačke odnose na direktno presecanje,
dve na ulivanje, dve na izlivanje i četiri na konflikte sa pešačkim tokovima (u slučaju
ovakve dispozicije).
Iako je navedeni slučaj uzet sa pretpostavkom nekih idealnih uslova i uz zanemarivanje
mogućnosti ljudske greške (kao što je prolazaka kroz crveno svetlo) iz njega se jasno može
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zaključiti da semaforisane raskrsnice imaju veliku prednost u pogledu bezbednosti
učesnika u saobraćaju u odnosu na nesemaforizovane raskrsnice. Jasno je dakle da su
semaforisane raskrsnice kao takve daleko bezbednije.

Slika 3. Konfliktne tačke na četvorokrakoj svetlosno signalisanoj raskrsnici sa punim
režimom saobraćaja koja funkcioniše u dve faze (tačke su prikazane za svaku fazu odvojeno)

Nakon ovako navedenih činjenica može se diskutovati o značaju ispravnosti rada
svetlosnih signala na semaforizovanim raskrsnicama.
2.3.

Upoređivanje bezbednosti semaforizovanih raskrsnica kada pravilno
funkcionišu i kada se na njima jave nepravilnosti u radu

Semaforski signalisane raskrsnice predstavljaju složene sisteme koji se sastoje od
velikog broja elemenata, kako hardverskih tako i softverskih, što znači da uvek postoje
šanse za nastanak najrazličitijih nepravilnosti u radu. Od pregorevanja sijalica, do havarija
opreme preko softverskih grešaka ili grešaka usled uticaja iz okruženja (loši vremenski
uslovi, gubitak napona – nestanak struje, itd.). S obzirom na jaku vezu između bezbednosti
učesnika u saobraćaju i svetlosnih signala na koje se oni oslanjaju iz tog razloga su
uvedena pravila i protokoli koji onemogućavaju nastavak rada raskrsnice u dotadašnjem
(ili nekom potpuno nepravilnom) režimu ukoliko dođe do oštećenja semaforske opreme.
U tim slučajevima je na hardverskom i softverskom nivou predviđeno isključivanje
raskrsnice ili njen prelazak u žuto-trepćući režim. To praktično znači da od trenutka
havarije ili pojave nepravilnosti u radu svetlosnih signala raskrsnica počinje da
funkcioniše kao nesemaforizovana raskrsnica, te se učesnici u saobraćaju od tog trenutka
moraju ponašati prema postojećoj vertikalnoj signalizacije, naredbama saobraćajnog
policajca ili opštim odredbama i pravilima saobraćaja (Zakon o bezbednosti saobraćaja na
putevima).
Dakle kao što se može zaključiti iz navedenih pretpostavki i činjenica, za
semaforizovanu raskrsnicu koja je u kvaru se automatski može smatrati da je
nesemaforizovana, što znači da, u slučaju četvorokrake raskrsnice iz pređašnjeg primera,
ovakva raskrsnica ima 40 konfliktnih tačaka.
Ako se kao kriterijum bezbednosti raskrsnice upotrebi i uporedi broj konfliktnih tačaka
kada raskrsnica funkcioniše u semaforizovanom režimu (10 konfliktnih tačaka) i kada ona
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nakon kvara počinje da funkcioniše u nesemaforizovanom režimu (40 konfliktnih tačaka)
dolazi se do zaključka da je isti tip raskrsnice (četvorokraka sa punim režimom saobraćaja
i jednom trakom po smeru, uz pešačke tokove na svakom prilazu) četiri puta bezbedniji
kada je semaforisan.
Prema iskustvima iz prakse, na teritoriji grada Beograda, nepravilnosti u radu
semaforskih uređaja mogu nastati usled različitih uslova i okolnosti.
Jedan od najčešćih uzroka nepravilnosti u radu ili havarije semaforskih uređaja
predstavljaju varijacije u naponu kojim se uređaj napaja. One mogu nastati iz najrazličitijih
razloga kao što su nestanak pa ponovni dolazak električne energije, kratak spoj na mreži,
fizičko oštećenje napojnih elemenata (kablova), preopterećenje mreže na koju je uređaj
povezan. S obzirom na postojanje različitih nivoa zaštite samih uređaja, ovakve situacije
najčešće izazivaju takozvano „ispadanje“ uređaja i njegov prelazak u žuto-trepćući režim
ili u nepovoljnijem slučaju potpuno isključivanje uređaja.
Osim toga, čest uzrok pojava nepravilnosti u radu su u vremenske i atmosferske prilike
koje utiču na uređaje. Iako su uređaji zaštićeni posebnim ormanima iz praktičnog iskustva
je jasno da kiša, sneg, led ili vetar često mogu uticati na kvarove semaforskog uređaja.
Kiša i sneg prodiranjem u orman uređaja, a vetar najčešće fizičkim oštećenjima elemenata
svetlosno signalisane raskrsnice (lanterni, stubova, itd.)
Takođe, jedan od čestih uzroka nepravilnog rada je i fizičko oštećenje elemenata
uređaja nastalo usled saobraćajnih nezgoda i negativnog delovanja učesnika u saobraćaju.

3.

to:

METODE ZA DETEKCIJU NEPRAVILNOSTI U RADU SEMAFORSKIH
UREĐAJA
Detekciju nepravilnosti u radu semaforskih uređaja moguće je izvršiti na dva načina i

Vizuelnom inspekcijom semaforisane raskrsnice od strane stručnog lica
(obilazak terena, odnosno same raskrsnice)
• Sistemom za daljinsku detekciju nepravilnosti u radu semaforskog uređaja
(koji se zasniva na iskorišćavanju softverskih i hardverskih elemenata uređaja
i nekom vrstom komunikacije sa samim uređajem)
Vizuelna inspekcija semaforisane raskrsnice od strane stručnog lica podrazumeva
fizički obilazak raskrsnice na terenu. Tom prilikom stručno lice proverava stanje uređaja
i ostalih elemenata svetlosne signalizacije na raskrsnici (lanterne, stubovi, sijalice itd.) i
na osnovu toga zaključuje da li postoje nepravilnosti u radu uređaja. U slučaju ovakvog
načina detekcije i nadzora uređaja jasno je da on oduzima određenu količinu resursa u
pogledu ljudstva, vremena i sredstava (vozila kojima se raskrsnice obilaze, goriva). To
znači da je i broj raskrsnica koje je moguće obići i proveriti u toku dana ograničen, što u
velikim urbanim sredinama, poput grada Beograda koji ima preko 650 raskrsnica
regulisanih semaforskim uređajima, u velikoj meri smanjuje efikasnost detekcije problema
a samim tim i njihovog rešavanja. Samim tim prisutan je i znatan uticaj na bezbednost
učesnika u saobraćaju na takvim raskrsnicama u slučajevima kada dođe do nepravilnosti
u radu semaforskih uređaja. Takođe, ovakav vid inspekcije kao jednu od većih mana ima
i nemogućnost uticanja na vremenski interval u kome raskrsnica odnosno semaforski
uređaj ne radi pravilno. To znači da usled nemogućnosti da se predvidi trenutak u kome
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će se potencijalni kvar desiti nije moguće pravovremeno reagovati i na taj način smanjiti
vremenski interval nepravilnog rada semaforskog uređaja što povećava bezbednosne
rizike i ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju na predmetnoj raskrsnici.
Sistem za daljinsku detekciju nepravilnosti u radu semaforskih uređaja, sa druge
strane, omogućava uvid u stanje i ispravnost uređaja u realnom vremenu. To znači da je
pomoću ovakvog sistema moguće dobiti informaciju o nepravilnosti u radu uređaja u jako
kratkom vremenskom intervalu (u pitanju su minuti pa čak i sekunde) od nastajanja neke
nepravilnosti u radu uređaja. To znači da se status uređaja prati sve vreme, i to iz neke
vrste komandnog centra od strane stručnog lica, i stoga se inspekcija i intervencija na
terenu vrši samo kada se nepravilnost u radu uređaja zaista i dogodi. Na ovaj način, osim
što se štede već pomenuti resursi, stiče se pravovremena informacija o mogućem kvaru
semaforskog uređaja na osnovu koje se pravovremenom intervencijom servisne ekipe kvar
može ukloniti u najkraćem mogućem roku i time izbeći bezbednosni rizik koji je prisutan
tokom celog vremenskog intervala u kome semaforski uređaj ne funkcioniše. Ovakvi
sistemi se oslanjaju na više različitih tehnologija i sami po sebi mogu predstavljati vrlo
složene sisteme u zavisnosti od složenosti same mreže i broja semaforskih uređaja koji su
njome obuhvaćeni.
3.1.

Sistem za daljinsku detekciju nepravilnosti u radu semaforskih uređaja

Kao što je već navedeno, postoji više načina kojima se može ostvariti daljinska
detekcija nepravilnosti u radu semaforskih uređaja. Kako je danas dostupan veliki broj
različitih komunikacionih i informacionih tehnologija, tako su i mogućnosti za
povezivanje uređaja sa centrom za upravljanje ili operaterima raznovrsne.
Trenutno su u svetu, a tako i u Srbiji najrasporstranjenije sledeće tehnologije
povezivanja semaforskih uređaja kako međusobno tako i sa kontrolnim i upravljačkim
jedinicama. To su:
• Povezivanje bakarnim kablovima
• Povezivanje optičkim kablovima
• Bežično povezivanje
Svaka od ovih tehnologija ima svoje prednosti i mane, te će one ukratko biti objašnjene
u nastavku.
Povezivanje uređaja bakarnim kablovima je pomalo već zastareo način povezivanja
i on se u razvijenim zemljama potpuno napušta a prednost se ustupa optičkim kablovima.
Njegove karakteristike su relativno mala cena implementacije što ovaj način povezivanja
čini pristupačnijim, pogotovo u urbanim sredinama. Nasuprot tome još jedna bitna
karakteristika je protok podataka, koji je u slučaju bakarnih kablova znatno inferiorniji
nego u slučaju optičkih kablova te pruža dosta skromnije mogućnosti u pogledu razmena
podataka sa semaforskim uređajem što se ogleda u ograničenom broju mogućih operacija.
No, i sa relativno malim količinama podataka koje je moguće propustiti kroz ovakve veze,
one su sasvim dovoljne za neometan i konstantan uvid u stanje semaforskog uređaja na
terenu. Čak je ovim putem moguće i vršiti neke daljinske intervencije kao što je odabir
nekog od već ranije upisanih režima rada uređaja ili daljinsko isključivanje uređaja i
prebacivanje na žuto-trepćući režim.
Povezivanje optičkim kablovima predstavlja najpovoljniji način povezivanja u
pogledu količine podataka koje je moguće propustiti kroz ovakav vid veze. To automatski
znači da je na uređajima koji su na ovaj način povezani moguće vršiti veliki broj operacija
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koji između ostalog uključuje i detekciju grešaka u radu uređaja (osim toga moguće je
menjati razne parametre uređaja, upisivati nove programe ili potpuno slobodno
programirati uređaj, imati bolji uvid u stanje na terenu posredstvom nadzornih kamera
itd.). Mana ovog vida povezivanja su veliki troškovi implementacije i ograničenja u
pogledu kasnijeg povezivanja novih uređaja na već postojeću vezu. Naime, optički kablovi
se moraju vezivati jedan za drugi posebnom metodom, te je stoga potrebno unapred
napraviti potrebne priključke i obezbediti dovoljno vlakana koja će nositi informacije. I
pored toga, s obzirom na količine i brzine protoka podataka kroz optičke kablove oni
trenutno predstavljaju najbolju opciju kada je u pitanju povezivanje semaforskih uređaja
u jedinstven sistem, mogućnost daljinskog uvida u status uređaja i samog daljinskog
upravljanja uređajem.
Bežično povezivanje koristi bežične tehnologije i radio talase kako bi ostvarilo
komunikaciju između dva uređaja ili uređaja i kontrolne jedinice. Najveći nedostatak mu
je veliki uticaj okruženja na kvalitet signala a samim tim i na količine protoka podataka.
Međutim, ovaj vid često pruža prednost u situacijama kada nije moguće fizički povezati
uređaje. Propusna moć podataka mu je veća nego kod bakarnog kabla (naravno u
zavisnosti od postojanja ili nepostojanja negativnih uticaja okruženja na signal) ali takođe
i znatno manja nego u slučaju optičkih kablova. Takođe da bi se ostvario ovakav vid
komunikacije potrebno je postojanje predajnika i prijemnika na uređajima i upravljačkim
jedinicama.
Svaki od ovih načina povezivanja i pored ograničenja je sasvim dovoljan za funkciju
daljinske detekcije nepravilnosti u radu semaforskih uređaja. Postojanje sistema koji
putem bilo koje od navedenih veza ima mogućnost konstantnog uvida u stanje svakog
pojedinačnog uređaja na mreži, sa kojim je povezan, stoga u značajno meri povećava
bezbednost saobraćaja u zonama navedenih raskrsnica, pod uslovom da se detektovane
nepravilnosti zatim u najkraćem roku i isprave (izlazak servisne ekipe na teren).
3.2.

Interfejs sistema za daljinsku detekciju nepravilnosti u radu i upravljanje
semaforizovanim raskrsnicama

Gore navedeni sistemi su po prirodi jako složeni i u urbanim sredinama se najčešće
sastoje iz velikog broja elemenata, to jest semaforskih uređaja. To znači da je potrebno
adekvatno sagledati celu saobraćajnu mrežu sa svim semaforisanim raskrsnicama i imati
mogućnost različitih vrsta upozorenja i alarmiranja kada se na nekoj od raskrsnice
povezanih ovim sistemom desi nepravilnost.
U ovu svrhu se prave svojevrsni upravljački centri, u kojima se može konstanto
nadgledati mreža semaforizaovanih raskrsnica i status svakog pojedinačnog uređaja
(njegova ispravnost, režim rada, podaci o posledjnem servisu na primer, itd.)
Na slici 4 je prikaz osnovnog ekrana sistema za nadgledanje raskrsnica koji poseduje
javno komunalno preduzeće „Beograd put“ iz Beograda. Na njemu se mogu uočiti
semaforizovane raskrsnice obeležene kružnim ikonicama, pomoću kojih se prikazuje i
njihov status (u ovom slučaju zelena boja označava da su raskrsnice umrežene i u
koordinaciji, plava da rade u lokalnom režimu a siva da u datom trenutku ne postoji
komunikacija sa tim raskrsnicama). Navedeni sistem ima mogućnost alarmiranja u više
nivoa i to: vizuelno treptanjem, zvučnim signalima ali takođe poseduje i mogućnost
automatskog slanja SMS ili E-mail poruka operatorima sistema. Na taj način se veoma
brzo može ispratiti svaka promena i uočena nepravilnost u radu i efikasno alarmirati
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potrebna ekipa kako bi se nepravilnost otklonila. Automatska SMS poruka je prikazana na
slici 5.
Bitno je napomenuti i da je ovim sistemom nadgledanja trenutno opsluženo oko 35%
semaforizovanih raskrsnica u Beogradu.

Slika 4. Osnovni ekran sistema za nadgledanje i upravljanje semaforizovanim raskrsnicama
koji koristi JKP „Beograd put“

Slika 5. Prikaz automatske poruke poslate nakon uočene nepravilnosti u radu od strane
sistema za nadgledanje i upravljanje saobraćajem

3.3.

Ostali faktori koji utiču na mogućnost daljinske detekcije nepravilnosti u
radu semaforskih uređaja

Takođe, bitno je napomenuti i da daljinska detekcija nepravilnosti u radu ne zavisi
samo od povezanosti semaforskih uređaja sa komandnim centrom već i od mogućnosti
svakog pojedinačnog uređaja da ukaže na grešku u radu.
Iako se danas teži korišćenju sve modernijih i samim tim sigurnijih i bezbednijih (u
smislu otkaza rada) uređaja, na mreži je često moguće naći i uređaje starije proizvodnje
koji imaju manje nivoa zaštita od savremenijih uređaja. Tako se spektar pojava i
nepravilnosti koje je moguće detektovati jednim ovakvim sistemom prostire od
jednostavne informacije da semaforski uređaj jednostavno nije u funkciji (nema napona
ili je na žuto-trepćućem režimu rada) pa sve do detaljnih informacija o statusu i ispravnosti
svakog elementa jedne semaforizovane raskrsnice (od unutrašnjih elemenata samog
uređaja do elemenata kao što su sijalice, pešački tasteri, LED moduli). I takva vrsta
podataka često može ubrzati proces otklanjanja nepravilnosti u radu, jer servisnoj ekipi
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može unapred obezbediti informacije o potrebnoj opremi i rezervnim delovima za
popravku uređaja.
4.

ZAKLJUČAK

U pogledu bezbednosti saobraćaja raskrsnice se mogu podeliti na više tipova i u
zavisnosti od njihovog izgleda, broja prilaza, dozvoljenog režima saobraćaja zavisi i
bezbednost učesnika u saobraćaju u njima.
Kada se posmatraju raskrsnice sa ukrštanjem u nivou (primer četvorokrake raskrsnice
sa punim režimom saobraćaja, jednom trakom po smeru i pešačkim tokovima na svakom
prilazu) i kada se one analiziraju na osnovu kriterijuma konfliktnih tačaka dolazi se do
jasnog zaključka da su raskrsnice regulisane svetlosnim signalima značajno bezbednije za
učesnike u saobraćaju.
Usled nastajanja nepravilnosti u radu svetlosno signalisane raskrsnice prestaju sa
takvim režimom rada i prelaze u tip raskrsnice koje su regulisane na drugi način
(vertikalnom signalizacijom, naredbama službenog lica ili opštim odredbama i pravilima
saobraćaja (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima)). To znači da one u tom slučaju
imaju i znatno veći broj konfliktnih tačaka nego kada rade u režimu svetlosnih signala. Na
osnovu čega se može zaključiti i da su one u tom slučaju i znatno manje bezbedne, odnosno
da je bezbednost učesnika saobraćaja u njima umanjena.
Takođe, iz praktičnih iskustava sa nepravilnostima u radu semaforskih uređaja na
teritoriji grada Beograda, može se zaključiti da se nepravilnosti svakodnevno javljaju na
1% do 2% semaforskih uređaja.
Na osnovu navedenog može se zaključiti da je značaj pravovremene detekcije
nepravilnosti u radu semaforskih uređaja veoma veliki i da bitno utiče na bezbednost
učesnika u saobraćaju u zonama raskrsnica. Takođe, može se reći i da se bezbednosni rizik
za učesnike u saobraćaju povećava sa protokom vremena od nastanka nepravilnosti u radu
semaforskog uređaja do trenutka otklanjanja ove nepravilnosti od strane nadležne ekipe.
Upravo iz tog razloga je neophodno što brže detektovati eventualne nepravilnosti u radu
semaforskih uređaja i putem servisnih ekipa ih otkloniti u što kraćem periodu.
Kako su danas prisutne različite komunikacione i informacione tehnologije, može se
zaključiti i da je u pogledu metoda detekcije nepravilnosti u radu mnogo pametnije uložiti
u metode daljinske detekcije, koje mogu dati i mogućnost daljinskog upravljanja
semaforskim uređajima i detaljne daljinske analize nepravilnosti i greške u radu koja je
nastala.
5.
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ZNAČAJ OGLEDALA U VOZILU I PROCENE UDALJENOSTI ZA
BEZBEDNO UČESTVOVANJE U SAOBRAĆAJU
THE SIGNIFICANCE OF REAR-VIEW MIRROR AND ASSESS
DISTANCES FOR SAFE PARTICIPATION IN TRAFFIC
Dalibor Pešić1, Aleksandar Trifunović2, Boris Antić3, Svetlana Čičević4
Rezime: Jedan od vodećih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda jeste pogrešno procenjena
saobraćajna situacija. Naime, zadatak vozaču jeste da u saobraćaju mora da proceni različite
saobraćajne situacije i da u skladu sa tim, donese odluku o bezbednom kretanju. Jedna od bitnih
procena jeste udaljenost nekog objekta od samog vozila. U eksperimentu koji je prikazan u radu,
analizirani su faktori koji utiču na procenu udaljenosti. Cilj ovog rada je ispitivanje procene
udaljenosti sa/bez ogledala, sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Ključni element eksperimenta je
ogledalo, pomoću koga su ispitanici imali zadatak da procene udaljenost objekta od mesta na kome
sede. Drugi deo eksperimenta se sastojao u tome da ispitanici procene istu udaljenost, ali bez
ogledala. Rezultati pokazuju razlike između procene daljine sa i bez ogledala, kao i razlike u
percipiranju različitih udaljenosti. Prikazani i u radu analizirani rezultati imaju bitnu ulogu u
unapređenju bezbednosti saobraćaja.
Ključne reči: Ogledalo u vozilu, procena udaljenosti, vid, bezbednost saobraćaja.
Abstract: One of the leading causes of traffic accidents is wrongly estimated traffic situation. The
task of the driver is that traffic must evaluate different traffic situations and accordingly, a decision
on the safe movement. One of the important assessment is the distance of an object from the vehicle.
In the experiment shown in this paper, we analysed the factors affecting the estimation of distance.
The aim of this work was to investigate the assessment distance with/without mirrors, from the
aspect of traffic safety. A key element of the experiment is a mirror, by which respondents had the
1 Docent, Dr., Pešić Dalibor, dipl. inž. saobraćaja, Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe
305, Beograd, Srbija, d.pesic@sf.bg.ac.rs
2 Trifunović Aleksandar, master inž. saobraćaja, Asistent, Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, Vojvode
Stepe 305, Beograd, Srbija, a.trifunovic@ sf.bg.ac.rs
3 Docent, Dr., Antić Boris, dipl. inž. saobraćaja, Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe
305, Beograd, Srbija, b.antic@sf.bg.ac.rs
4 Prof. Dr., Čičević Svetlana, dipl. psiholog, Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305,
Beograd, Srbija, s.cicevic@sf.bg.ac.rs
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task to evaluate the distance from the place where sitting. The second part of the experiment
consisted in the fact that respondents estimates the same distance, but without mirrors. The results
show differences between the estimates from a distance and without mirrors, as well as differences
in the perception of different distances. The present paper analyses the results and have a significant
role in improving road safety.
Keywords: Mirror, Assessment of Distance, Vision, Traffic Safety.

1.

UVOD

Generalno je prepoznato da je vid najvažniji način čulnog opažanja koji se koristi za
prikupljanje informacija u toku vožnje, obuhvatajući do 90% ukupno prikupljenih
informacija. Od velikog je značaja da oni objekti i pobude koje moraju biti uočene u cilju
izvođenja uspešne i sigurne vožnje, budu ti koji će biti prvi uočeni i locirani od strane
vozača (CIE Publication, 137-2000). Pod udaljenošću vidljivosti podrazumeva se
minimalni razmak na kojem se objekat ne može razlikovati u odnosu na pozadinu. Stepen
vidljivosti predstavlja mogućnost razlikovanja karakteristika objekta i to: njegove boje,
oblika, veličine, itd. (Škerović et al, 2011).
Osnova funkcionisanja vizuelnog sistema je projekcija svetlosnih zraka koji prenose
informacije o predmetu na mrežnjaču oka i stvaraju na njoj dvodimenzionalnu sliku. Kao
posledica projekcije slike na mrežnjaču gubi se treća dimenzija, daljina. Stereopsis ili
stereo vid omogućava čoveku da predmete vidi u tri dimenzije, što daje osećaj dubine i
prostora. Postoji mala razlika između dve slike koje dolaze u mozak, zbog različitih uglova
gledanja levog i desnog oka. Pri fokusiranju oba oka na jedan isti predmet, jedno oko će
više videti njegovu levu, a drugo njegovu desnu stranu. Fuzija negira ovu malu razliku, a
stereopsis je upravo koristi kako bi obezbedio osećaj dubine prostora (binokularni vid)
(Poggio, G. and Poggio, T., 1984). Postoje situacije u kojima vizuelni sistem čoveka greši
pri proceni udaljenosti (tzv. optičke iluzije) (Ross and Plug, 2002). U istraživanju koje su
sproveli Gudzulić i Baroš 2008. godine uočeno je da promena položaja tela utiče na razliku
opažanja daljine na rastojanju većem od 1m, tj. na 3m i 5m. Istraživanja sprovedene
polovinom XX veka, pokazuju da položaji tela, glave i očiju utiču na percepciju prostora
(Kaufman and Rok, 1962), tako da percepcija pri vožnji uz pomoć retrovizora i bez
retrovizora mogu rezultovati različite procene udaljenosti, što može predstavljati važne
rezultate za bezbednost saobraćaja. U studiji koju je sproveo Roy u Francuskoj (Roy,
2011) ustanovljeno je da 20% vozača vozi sa vidom slabijim od 0.8 (80%), odnosno da
ukupno 8 miliona vozača u Francuskoj vozi sa vidom manjim od 50%. Takođe, u istoj
zemlji 29% vozača ne nosi nikakvo optičko pomagalo iako im je to preporučeno.
Istraživanje koje je sprovedeno u Velikoj Britaniji pokazuje da trećina vozača ne
proverava svoj vid redovno (Novice drivers, 2005). Prema podacima Svetske zdravstvene
organizacije, 285 miliona ljudi ima neku vrstu oštećenja vida (od toga 19 miliona dece),
80% oštećenja vida je moguće sprečiti, a bitno je istaći da 90% populacije sa oštećenjem
vida živi u zemljama u razvoju (WHO, 2014).
U istraživanju sprovedenom u Holandiji 2010. godine, 1.5% vozača starijih od 75
godina vozi sa vidnom oštrinom ispod zakonskog minimuma (50%). U Italiji je 2009.
godine sprovedeno istraživanje od strane Univerziteta u Milanu, kojim je utvrđeno da čak
32.17% ispitanih vozača ne zadovoljava neki od kriterijuma za dobijanje ili obnavljanje
vozačke dozvole. Njih 16.67% imalo je vidnu oštrinu manju od 50% (Maffioletti, 2009).
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Studija sprovedena u Hrvatskoj krajem 2011. godine (Petriček, 2013) pokazuje da
2011. godine 27% ispitanih vozača nije imalo optimalan vid (100% ispravan vid), što je
gotovo za trećinu više nego 2010. godine (20%). Prosek u zemljama Evrope iznosi 23%.
U Hrvatskoj među vozačima starijim od 40 godina, njih 11% vozi sa vidnom oštrinom
ispod zakonskog minimuma (80% ispravan vid). Isto istraživanje pokazuje da 46% vozača
koji nose naočare nije bilo na pregledu poslednje 2 godine, dok 2% vozača nije otišlo ni
na jednu kontrolu posle dobijanja naočara za vid. 13% vozača koji ne nose naočare nikada
nije bilo na očnom pregledu, dok je 58% ispitanih vozača izjavilo da ima problem s
vožnjom noću (56% muškaraca i 63% žena). Veći broj muškaraca, za razliku od osoba
ženskog pola, ne želi da prizna problem s vožnjom noću, iako kontrola vida pokazuje
izrazito loš vid. Podaci iz Velike Britanije za 2012. godinu pokazuju da je preko 2000
saobraćajnih nezgoda imalo za uzrok isključivo neadekvatan vid, što je rezultiralo štetom
od 33 miliona funti i 3000 povređenih osoba (IRTAD, 2013). Nasuprot tome, istraživanje
koje je sproveo Charman 1997. godine nije pronašlo bilo kakvu povezanost između
slabijeg raspoznavanja boja i saobraćajnih nezgoda (Charman, 1997.) U velikom broju
zemalja (SAD, Kanada, Velika Britanija...) prilikom pristupanja vozačkom ispitu ispitivač
proverava vidnu oštrinu kandidata za vozača, jednostavno tako što ga pita da mu pročita
registarsku tablicu vozila na udaljenosti od 20 metara (Petriček, 2013).
Mrtve tačke kod putničkih vozila su veoma često razmatran problem u literaturi (Chun
et al, 2013; Vincent, 2013; Pitchipoo, 2014). Uobičajen način za smanjenje mrtvih tačaka
je korišćenje ogledala u vozilu. Studiju koju je sproveo O'Brien 2004. godine prikazuje
troškove i koristi pravilne upotrebe ogledala u vozilu i nalazi opravdano uvođenje
dodatnih ogledala kod teških teretnih vozila (O'Brien 2004). Navedeni problem je znatno
izražen kod teretnih vozila, posebno kada je reč o teretnim vozilima sa prikolicom. Teretna
vozila u zemljama Evropske unije su opremljena ogledalima koja moraju da zadovolje
nove propise. Teretna vozila (mase preko 8t) su prema prethodnom evropskom propisu o
ogledalima u vozilu (71/127/EWG (European Commission, 1971)) bili opremljeni sa
najmanje tri ogledala na suvozačevoj strani i jednim na vozačevoj strani. Novi propis
2003/97/EC zahteva dodatno ogledalo za vozačevu stranu i jedno sa čeone strane vozila.
Takođe je dozvoljena upotreba sistema za nadzor kamerom umesto čeonog ogledala. U
Nemačkoj je 2008. godine kompanija DEKRA pokrenula istraživanje analize vidnog polja
kod putničkih vozila (Majer, 2008). Rezultati istraživanja su podeljeni na rezultate
dobijene korišćenjem ogledala u vozilu koja su postavljena prema starim propisima
(71/127/EC) i rezultate dobijene korišćenjem ogledala, po novim propisima (2003/97/EC).
Dobijeni rezultati su pokazali da širokougaona ogledala u vozilu, koja su postavljena po
starim propisima, imaju srednje vrednosti koje su veoma bliske ciljnoj (željenoj) vrednosti.
Upotreba širokougaonih ogledala u vozilu nije dala očekivane rezultate. Posledično to
znači da u mnogim slučajevima prednosti novih ogledala u vozilu ne mogu da budu u
potpunosti iskorišćene, iz razloga što ogledala pomažu više kod uočavanja detalja sa strane
kamiona i/ili prikolice dok su ostali uglovi zapostavljeni. Mrtve tačke kod putničkih vozila
takođe imaju veliki uticaj na bezbednost saobraćaja. One su u osnovi izazvane prisustvom
A, B, i C stubova. Problem je ograničen na dvodimenzionalni nivo i samim tim znatno
manji nego kod teretnih vozila: teretna vozila, po pitanju mrtvih tačaka, ima i treću
dimenziju. Ovaj problem je posledica visinske razlike između očiju vozača teretnog vozila
i očiju ostalih korisnika puta (na primer, pešaka ili vozača putničkih vozila). Oči vozača
teretnih vozila su, za većinu evropskih teretnih vozila (mase preko 8 t), otprilike na visini
od 2,5 m, dok su oči pešaka na visini od 1,6 m (za prosečnog muškarca). Osim visine očiju
vozača, postoje još dva važna uticajna faktora koji odlučuju o veličini mrtve tačke. Jedna
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je visina donje ivice vetrobrana i oblik bočnih prozora. Druga je horizontalno rastojanje
između vozača i prozora. Ova tri faktora utiču na to koje će tačke van teretnog vozila biti
vidljive (Niewoehner). Distribucija vizuelne pažnje u toku vožnje je ključni elementi za
sprečavanje saobraćajne nezgode (Ciceri and Ruscio, 2014), dok smanjivanje broja i
veličine mrtvih uglova povećava bezbednost saobraćaja. Studija koju su sproveli Kidd i
BrethwaiteInsurance pokazuje da manja vozila imaju manju veličinu mrtvih uglova, dok
veća vozila (SUV vozila) imaju veću veličinu mrtvih uglova, naročito sa zadnje strane
vozila (Kidd and BrethwaiteInsurance, 2014). Pravilna upotreba ogledala u vozilu
smanjuje se broj i veličina mrtvih uglova. Pored praktičnih eksperimenata za analizu
upotrebe ogledala u vozilu, postoje i različite kompjuterske simulacije. Pored testova koji
se sprovode propisanim važećim međunarodnim standardima, posebni postupci su
usmereni da optimizuju i testiraju vidljivost pomoću ogledala u vozilu (Carfagni and
Landi, 2002). Evidentan je doprinos ogledala u vozilu, kao tehničkog sredstva, za
unapređenje bezbednosti saobraćaja i znatna pomoć vozačima motornih vozila za
bezbedno učestvovanje u saobraćaju.
2.

METODOLOGIJA RADA

Eksperiment je vršen u zatvorenoj laboratoriji, koja je osvetljena prirodnom svetlošću.
U laboratoriji je postavljeno ogledalo i četiri kutije, identičnog oblika i veličine, različitih
boja (Slika 1).

Slika 1. Izgled okruženja i kutija korišćenih u eksperimentu

Za navedeni test su korišćene četiri identične kutije po obliku, visine 25cm, dužine
36cm i širine 26cm. Kutije su obavijene različitim bojama koje se koriste u saobraćaju
(žuta, plava, crvena i zelena boja). Žuta i plava kutija su obložene svetloodbojnom folijom,
dok su crvena i zelena kutija obložene papirnom folijom bez svetloodbojnosti.
Izbor boja kutija je vršen na osnovu boja koje se dominanto koriste u saobraćajnoj
signalizaciji. Svetlosni signali na semaforu sadrže crvenu i zelenu boju. Svi saobraćajni
znakovi opasnosti i pojedini znakovi izričitih naredbi su oivičeni takođe crvenom bojom.
Plava boja se koristi za pojedine znakove izričitih naredbi, dopunskih tabli i veći broj
znakova obaveštenja. Žuta, kao najsvetlija, najvidljivija i najglasnija boja, nalazi se na
svim znakovima vezanim za radove na putu, na pojedinim znakovima obaveštenja, na
semaforu za automobile i bicikliste, kao i na pojedinim elementima horizontalne
signalizacije, predstavlja četvrtu boju kutije.
Za potrebe eksperimenta korišćeno je ogledalo dužine 20,6 cm i širine 16,2 cm, koje
se u praksi koristi na lakim teretnim vozilima. Ogledalo je postavljeno na visini 1,2m od
ravni poda, na udaljenosti oko 1,5 m od glave ispitanika (Slika 2.). Prva kutija je
postavljena na 4,5 m od mesta na kome je sedeo ispitanik, druga na 5,5 m, a treća i četvrta
na 6 m i 7 m od ispitanika, respektivno. Zadatak ispitaniku je bio da prvo podesi ogledalo
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tako da vidi sve kutije iza njega, iz istog položaja (Slika 3.), a zatim da proceni rastojanje
kutije od sebe. Drugi deo zadatka se sastojao u tome da ispitanik ustane sa mesta na kome
je sedeo, pogleda kutije ispred sebe i proceni udaljenost bez ogledala (rastojanja, redosled
i položaj kutija je isti kao i kod procene udaljenosti pomoću ogledala). Nakon toga
ispitanik popunjava anketu o demografskim podacima i odgovara na pitanja vezana za
polaganje vozačkog ispita, učestalosti vožnje motornih vozila…

Slika 2. Izgled ogledala i položaj ispitanika
pri učestvovanju u eksperimentu

Slika 3. Pogled na kutije pomoću ogledala

Anketa, o demografskim podacima učesnika u eksperimentu, kao i o rezultatima
ostvarenim u toku eksperimenta, je postavljena na Google Drive platformi, da bi olakšala
prikupljanje i obradu podataka. Statistička analiza podataka je sprovedena pomoću
statističkog softverskog paketa IBM SPSS Statistics v. 22. Normalnost distribucije
testirana je inspekcijom histograma i Kolmogorov-Smirnov testom. Budući da su
raspodele svih intervalnih varijabli statistički značajno odstupale od normalne raspodele,
korišćeni su neparametrijski metodi. Za procenu značajnosti razlike korišćeni su KruskalWallis-ov i Mann-Whitney-ev test sume rangova U-test, kao i Vilkoksonov test ranga (test
ekvivalentnih parova). Postavljena je nulta hipoteza (H0) koja glasi: Ne postoji statistički
značajna razlika između grupa (pitanja iz grupe demografskih ) i radna hipoteza (Ha) koja
glasi: postoji statistički značajna razlika između grupa. Prag statističke značajnosti (α)
postavljen je na 5%. Stoga, ukoliko je p ≤ 0,05, odbacuje se H0 i prihvata Ha, a ukoliko je
p>0,05 prihvata se H0.
3.

REZULTATI RADA SA DISKUSIJOM

U eksperimentu je učestvovalo 82 ispitanika, starosne strukture od 19 do 22 godine.
Veći broj ispitanika je muškog pola (68,3%), dok je 31,7% ispitanika ženskog pola.
Vozačku dozvolu „B“ kategorije ima 81,7% ispitanika, 7,3% i 3,7% ispitanika ima
vozačku dozvolu „B i E“ i „B i A“ kategorije, respektivno, dok su ostali ispitanici u
procesu obuke (7,3%). Vozačku dozvolu manje od godinu dana ima 2,4% ispitanika,
između jedne i tri godine 84,2% ispitanika, 6,1% između tri i pet godina, dok su ostali
ispitanici u procesu obuke. Svakog dana vozilom upravlja 17,1% ispitanika, između tri i
pet puta nedeljno 11%, manje od tri puta nedeljno 23,2%, manje od tri puta mesečno 28%,
manje od tri puta godišnje 13,4%, dok ostali ispitanici pohađaju obuku u auto školi. Pošto
je tema rada percipiranje udaljenosti pomoću ogledala, od ispitanika su prikupljeni podaci
o korišćenju naočara za vid ili kontaktnih sočiva. Naime, 68,3% ispitanika koji su
učestvovali u eksperimentu ne koriste naočare za vid ili kontaktna sočiva, nasuprot 31,7%
ispitanika koji ne koriste. Imajući u vidu da skoro trećina osoba od 19 do 22 godine starosti
koristi naočare za vid ili kontaktna sočiva, i da “Zakon o bezbednosti saobraćaja na
putevima” eksplicitno ne zahteva kontrolu vida vozača koji su stekli vozačku dozvolu (a
u tom trenutku nisu imali potrebu za korišćenjem naočara za vid ili kontaktnih sočiva),
postoji mogućnost da veliki broj vozača sa „oštećenim“ vidom upravlja motornim
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vozilom. Naime, vozač koji nije imao potrebu da koristi naočare za vid ili kontaktna sočiva
u trenutku polaganja ispita, a nakon određenog vremena ima potrebu za korišćenjem
naočara za vid, nema zakonsku obavezu da nosi naočare za vid u toku vožnje. Prvu
zdravstvenu kontrolu “Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima” predvidja tek u 65
godini života (član 107. Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na
rok od 10 godina, a licima starijim od 65 godina života - na rok važenja do najviše pet
godina, prema nalazu i mišljenju datom u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti). Od
ispitanika koji treba da koriste naočare za vid ili kontaktna sočiva 25% ispitanika iste nije
koristilo tokom učestvovanja u eksperimentu, dok je ¾ ispitanika koristilo naočare za vid
ili kontaktna sočiva tokom učestvovanja u eksperimentu.
Prva analiza podataka odnosi se na uticaj boje pri proceni udaljenosti sa i bez ogledala.
Na osnovu rezultata deskriptivne statistike može se zaključiti da je prosečna udaljenost za
boje žutu i plavu manja kada ispitanici udaljenost procenjuju pomoću ogledala, dok je
standardna devijacija veća za sve boje kada se procena vrši pomoću ogledala (osim za
plavu kada su jednake udaljenosti). Takođe, može se zaključiti da se kao najbliža pomoću
ogledala percipira žuta, zatim plava i crvena, a kao najdalja zelena boja, dok se kao
najbliže bez ogledala percipira zelena, zatim plava, pa žuta i kao najdalja crvena boja.
Korišćenjem Pearson-ove korelacijije uočena je statistički značajna veza i jaka
pozitivna korelacija između boja kutija u proceni udaljenosti sa i bez ogledala, odnosno
na osnovu procene udaljenosti kutije jedne boje, može se predvideti procena udaljenosti
kutija ostalih boja (sa i bez ogledala).
Na osnovu rezultata normalnosti raspodela, za analizu rezultata korišćeni su
neparametarski testovi Mann Whitney i Kruskal Wallis, kojima nisu dobijene statistički
značajne razlike izmedju demografkih podataka i udaljenosti u percipiranju boja sa i bez
ogledala. Pored navedenih statističkih analiza, na osnovu preporuke udzbenika “SPSS
priručnika za preživljavanje” (Julie Pallant, 2011) korišćenjem Vilkoksonovog testa ranga
(test ekvivalentnih parova) dobijena je statistički značajna razlika u proceni udaljenosti sa
i bez ogledala za plavu (z=-3,025; p=0,003) i crvenu boju (z=2,684; p=0,009). Na osnuvu
rezultata sume rangova za plavu boju sa i bez ogledala može se zaključiti da je procenjene
udaljenost manja sa ogledalom. Kod kutije crvene boje suma rangova sa ogledalom je veća
od sume rangova bez ogledala, te se može zaključiti da udaljenost na kojoj je crvena kutija
procenjuje se kao veća, ukoliko se koristi ogledalo. Da bi se proverila opravdanost
korišćenja Vilkoksonovog testa ranga, izračunata je veličina uticaja prema Koenovom
kriterijumu (Koen, 1988) po sledećoj formuli:
𝑧𝑧
N- Ukupan broj slučajeva (opservacija)
𝑟𝑟 = 𝑁𝑁1/2
Za crvenu boju r iznosi 0,21, dok za plavu boju iznosi 0,24, što prema Koenovom
kriterijumu glasi da postoji srednji uticaj, tako da postoje razlike između razdaljina
procenjenih sa i bez ogledala za ove dve boje. Na osnovu gore navedenih i komentarisanih
rezultata i rezultata prikazanih u Tabeli 1. (predznak u koloni z), može se zaključiti da se
Tople boje (žuta i crvena) percipiraju kao da su dalje ukoliko se koristi ogledalo, za razliku
od Hladnih boja (plava i zelena), koje se percipiraju bliže ukoliko se upotrebljava ogledalo
za procenu udaljenosti.
Tabela 1. Rezultati Vilkoksonovog testa ranga

Boje
R.Plava - Plava
R.Zelena - Zelena
R.Zuta - Zuta
R.Crvena - Crvena
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z
-3,025
-1,035
0,984
2,684

Sig. (2-tailed)
0,003
0,304
0,328
0,009
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Analizom Slika 4., na kojem je razvrstana procena udaljenosti sa i bez ogledala prema
godinama starosti ispitanika, može se zaključiti da sve starosne kategorije potcenjuju
razdaljinu (sa i bez ogledala), osim u slučaju starosne grupe od 22 godine, koja precenjuje
udaljenost pomoću ogledala.
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Slika 4. Procena udaljenosti sa i bez ogledala prema godinama starosti ispitanika

Iako ne postoje statistički značajne razlike između polova, sa Slike 5. se može
zaključiti da veće i približnije vrednosti tačnim vrednostima, kada se posmatra procena sa
ogledalom, imaju ispitanici muškog pola, dok ispitanici ženskog pola imaju približniju
vrednost, tačnim vrednostima udaljenosti, kada su procenjivali udaljenost bez ogledala.
Značajno za bezbednost saobraćaja jeste procena udaljenosti, odnosno da su ispitanici oba
pola u oba slučaja potcenjivali udaljenost.
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Slika 5. Procena udaljenosti sa i bez ogledala prema polu ispitanika

Da je za procenu udaljenosti pomoću ogledala bitno vozačko iskustvo pokazuje Slika
6., naime što je veće vozačko iskustvo, to je procena udaljenosti pomoću ogledala tačnija.
Ovakav rezultat je bitan za bezbednost saobraćaja, ali svakako u obzir moraju se uzeti
činjenice da su u ovom eksperimentu ispitivani samo mladi vozači, a da bi trebalo ispitati
da li ovaj trend važi i u ostalim starosnim kategorijama.
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Slika 6. Procena udaljenosti sa i bez ogledala razvrstana prema godinama posedovanja vozačke
dozvole ispitanika

Na Slici 7. predstavljeni su rezultati procene udaljenosti sa i bez ogledala prema
ispitanicima koji (ne) koriste naočare za vid ili kontaktna sočiva i može se zaključiti da
osobe koje ne koriste naočare za vid ili kontaktna sočiva prosečno tačnije percipiraju
udaljenost, naročito pomoću ogledala.
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Slika 7. Procena udaljenosti sa i bez ogledala razvrstana prema ispitanicima koji (ne) koriste naočare
za vid ili kontaktna sočiva

Naredni segment analize podataka je usmeren ka proceni različitih rastojanja sa i bez
ogledala, bez uključivanja boje objekta. Iz rezultata deskriptivne statistike može se
zaključiti da je standardna devijacija veća za procenu udaljenosti pomoću ogledala.
Takođe, ekstremne vrednosti udaljenosti kada se percipira pomoću ogledala imaju veću
vrednost.
Na osnovu Slike 8. može se zaključiti da se za manje vrednosti udaljenosti (4,5 m i 5,5
m) potcenjuje udaljenost pomoću ogledala, dok se za veće vrednosti (6 m i 7 m) precenjuje
udaljenost. Ukoliko ovaj trend, za procenu udaljenosti pomoću ogledala, važi i za
rastojanja veća od 7m, nailazi se na potencijalni problem, jer vozači misle da imaju veće
rastojanje na raspolaganju, pa se u skladu sa tim i ponašaju (npr. procena rastojanja
sleđenja vozila pomoću ogledala, kada vozač odluči da zaustavi ili uspori vozilo
kočenjem, misleći da je vozilo iza na većoj udaljenosti od stvarne).
8,00
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6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Stajanje
retrovizor

7m
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Slika 8. Prosečna vrednost procene udaljenosti sa i bez ogledala za različite udaljenosti

4.

ZAKLJUČNO RAZMATRANJE

Kao najznačajniji nalazi sprovedenog, u radu analiziranog i prikazanog eksperimenta,
mogu se izdvojiti sledeći rezultati:
- najbliže se pomoću ogledala percipira žuta, zatim plava i crvena, a kao najdalja zelena
boja;
- najbliže bez ogledala se percipira zelena, zatim plava, sledi žuta i kao najdalja crvena
boja;
- standardna devijacija ima veće vrednosti pri proceni udaljenosti sa ogledalom, za sve
boje, osim za plavu (kada su jednake udaljenosti);
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- postoji statistički značajna razlika u proceni udaljenosti sa i bez ogledala za plavu i
crvenu boju;
- za plavu boju procenjena udaljenost manja je sa ogledalom, od procene bez ogledala,
dok je za crvenu boju obrnuto (udaljenost na kojoj je crvena kutija se procenjuje kao veća
ukoliko se koristi ogledalo) ;
- Tople boje (žuta i crvena) percipiraju se kao dalje ukoliko se koristi ogledalo, za razliku
od Hladnih boja (plava i zelena), koje se percipiraju bliže ukoliko se upotrebljava ogledalo
za procenu udaljenosti;
- sve starosne kategorije potcenjuju razdaljinu (sa i bez ogledala), osim u slučaju starosne
grupe od 22 godine, koja precenjuje udaljenost pomoću ogledala;
- veće i približnije vrednosti tačnim vrednostima, kada se posmatra procena sa ogledalom,
imaju ispitanici muškog pola, dok ispitanici ženskog pola imaju približniju vredno tačnim
vrednostima udaljenosti kada su procenjivali udaljenost bez ogledala;
- sa dužim vozačkim iskustvom, tačnije su procenjene vrednosti udaljenosti pomoću
ogledala;
- osobe koje ne koriste naočare za vid ili kontaktna sočiva prosečno tačnije percipiraju
udaljenost (uopšte), a naročito pomoću ogledala;
- manje vrednosti udaljenosti (4,5 m i 5,5 m) potcenjuju se pomoću ogledala, dok se veće
vrednosti (6 m i 7 m) precenjuju.
Navedeni rezultati imaju veliki značaj za bezbednost saobraćaja, pre svega
precenjivanje udaljenosti rastojanja većeg od 6m. Takođe, dokazano je da se različite boje
različito percipiraju pomoću ogledala, što se može iskoristiti pre svega za analizu
saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile pri kretanju vozila unazad. Rezultati se mogu
iskoristiti kao informacija u edukaciji i kampanjama vezanim za upotrebu ogledala u
vozilu. Svakako bi, u okviru lokalnih zajednica, trebalo raditi na edukaciji o značaju i
pravilnoj upotrebi ogledala u vozilu, kao i skrenuti pažnju tehničkim pregledima o značaju
kontrolisanja ispravnosti i postojanja svih potrebnih ogledala u vozilu, naročito kod teških
teretnih vozila. Buduća istraživanja bi trebala da potvrde rezultate i tumačenja istraživanja
prikazanog u radu. Pravci budućih istraživanja treba da budu usmereni na povećanju
udaljenosti objekta od ogledala, uvođenjem novih objekata, većeg broja boja, veličina i
oblika stimulusa, vršenje eksperimenta pri različitim uslovima vidljivosti (jutro, podne,
veče, noć, u uslovima smanjene vidljivosti. Naredna istraživanja mogu da se usmere i ka
varijacijama ogledala (različite veličine i oblici ogledala, kao i različiti tipovi i oblici
stakala).
5.
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UPRAVLJANJE PROCESOM NADZORA U CILJU POVEĆANJA
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
PROCESS MANAGEMENT CONTROL IN ORDER TO INCREASE
ROAD SAFETY
Miloš M. Marinović1, Marko Janković2, Dejan Dimitrijević3
Rezime: Vožnja putničkih i teretnih vozila spada u nepredvidive i rizične aktivnosti. Nepoštovanje
saobraćajnih propisa i nepridržavanje pravila, može da dovede do određenih posledica, kao što je
materijalna šteta, a neretko i do telesnih povreda. Postavljanjem video nadzora u vozila, omogućava
se kontrola ponašanja vozača, saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju, tako da je u slučaju sporne
situacije moguće proveriti činjenice i na osnovu video ili audio zapisa, doneti određene zaključke.
Zavisno od potrebe, namene i same veličine vozila, može da se koristi jedna ili više kamera, koje
mogu da daju kompletan uvid u ponašanje vozila u saobraćaju u realnom vremenu, putem interneta,
čime se postiže mogućnost pravovremene akcije u smeru otklanjanja činioca koji mogu da dovedu
do neželjenih situacija i posledica. U radu je prikazan upotreba video nadzora na vozilima, kao i
prednosti koje ova funkcionalnost donosi u svakodnevnom poslovanju.
Ključne reči: video nadzor, vozila, ponašanje u saobraćaju
Abstract: Driving cars and trucks is one of the unpredictable and risky activities. Failure to comply
with traffic rules, could lead to certain consequences, such as damage to property, often causing
injury. By placing video surveillance in vehicles, to control driver behaviour, travel and other road
users, so that in the event of contentious situations possible to verify the facts and based on the video
or audio, to make certain conclusions. Depending on the need, purpose and size of vehicles, can be
used one or more cameras, which can give a complete insight into the behaviour of vehicles in traffic
in real time, via the Internet, resulting in a possibility of timely action in the direction of eliminating
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factors that may lead to unwanted situations and consequences. The paper describes the use of video
surveillance in vehicles, as well as the advantages that brings this functionality in everyday business.
Keywords: video surveillance, vehicles, traffic behaviour

1.

UVOD

Korišćenje video nadzora u prevenciji neželjenih događaja je danas veoma često i
skoro se na svakom koraku mogu videti kamere koje su postavljene na privatnim ili javnim
objektima i lokacijama. Iako se ova vrsta zaštite u najvećem broju slučajeva pokaže kao
dovoljna i samim prisustvom odvraća potencijalnog počinioca prekršajnog ili krivičnog
dela, ponekada video snimak sporne situacije može mnogo da pomogne u rasvetljavanju
dela.
Sama upotreba video monitoringa u vozilima u našoj zemlji nije tako česta, pre svega
iz razloga što je kod nas ta tehnologija nedovoljno prisutna i potencijalni korisnici nisu
upoznati sa njenim mogućnostima. Letimičan pogled na ponudu bilo kog prodavca
računarske ili opreme za video nadzor, pokazuje da se osim standardnih uređaja za
obezbeđenje objekata, u ponudi retko može naći neko od specijalizovano rešenje
primenljivo na vozilima.
Rad prikazuje upotrebu video nadzora na službenim vozilima JKP Parking servis Niš
od definisanja karakteristika sistema, preko njegovog izbora, do iskustva i rezultata
prilikom korišćenja. Velika pažnja je posvećena i bezbednosti zaposlenih, kao i poštovanju
njihovih prava. S obzirom na delatnost kojom se JKP Parking servis Niš bavi, zaposleni
mogu da se suoče sa fizičkom pretnjom pri obavljanju svakodnevnih radnih zadataka. Više
puta od početka korišćenja video nadzora na vozilima se ispostavilo da samo postojanje
kamera deluje preventivno i obezbeđuje veću sigurnost zaposlenima.
Pod merama prevencije podrazumevaju se mere i aktivnosti državnih i drugih
institucija i organa u cilju sprečavanja negativnih društvenih pojava, kao i zabranjenih
posljedica koje iz tih pojava proizilaze. Takođe, one obuhvataju i stvaranje povoljnih
uslova da do takvih pojava i posledica ne dođe, prvenstveno iznalaženjem načina da se
eliminiše uzrok koji dovodi do neželjene pojave (Korač et al, 2010.).
Sistem video nadzora koji se koristi u JKP Parking servis Niš preventivno deluje na
učesnike u saobraćaju, ima mogućnost da obezbedi dokaze o propustima u radu, ali i
zaštitu zaposlenih u žalbenim postupcima građana, čime se stvaraju uslovi da do takvih
pojava i posledica ne dođe. Svi osnovni elementi sistema prevencije i represije koji se
susreću u drugim oblastima društvenog života, gde dolazi do napada na dobra i vrednosti
zajednice, susreću se i na području saobraćaja (V. Vasilijević, 1980:38).
Korišćenjem 3G tehnologije, moguće je u bilo kom trenutku pristupiti uređaju i
proveriti stanje na terenu. Zavisno od namene i veličine vozila, kamere su raspoređene
tako da pokrivaju celu površinu, tako da u slučaju da dođe do neke saobraćajne nezgode,
pregledom snimaka može da se utvrdi ko je za to odgovoran i da li je određeno
nepridržavanje saobraćajnih propisa dovelo do nezgode.
U skladu sa ISO 9001 i ISO 27001 sertifikatima, video nadzor ni u kom trenutku ne
ugrožava privatnost zaposlenih. Iskustvo je pokazalo da zaposleni video nadzor u vozilima
brzo prihvataju kao dodatni vid zaštite i predlozima doprinose u smeru njegovog
unapređenja.
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2.

ZAHTEVI SISTEMA

Po Zakonu (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, čl. 322), definisano je da
verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja može biti video ili foto zapis
na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarski broj tog vozila
i bitna obeležja prekršaja.
Iskustvo sa upotrebom sličnih sistema u kontroli i prevenciji saobraćajnih prekršaja na
raskrsnicama pokazalo se veoma efikasnim, što je bio dodatni podsticaj u smeru realizacije
ovog sistema.
Najnovijim dostignućima u računarskoj, GSM i GPS tehnologiji, omogućeno je da
uređaji za video nadzor iz stacionarnih objekata presele i koriste i u vozilima. Sam mobilni
uređaj, iako ima slične karakteristike kao i uređaji koji su namenjeni za postavljanje u
prostorijama, poseduje neke dodatne karakteristike, koje mu omogućavaju rad u
specifičnim uslovima.
Pre implementacije video nadzora u vozilima JKP Parking servis Niš, bilo je potrebno
definisati određene uslove, koje sistem treba da ispuni, kako bi zadovoljio poslovne
procese. Ovi uslovi su prikazani na slici 1. Uslovi se nadograđuju, kako bi osigurali
integritet sistema.

Slika 1. Zahtevi koje treba da ispuni sistem video nadzora u vozilima

Posle definisanja zahteva, pristupilo se upoređivanju sistema koji se mogu pronaći na
tržištu, nabavci, ugradnji, testiranju i puštanju sistema u rad. Video nadzor implementiran
u vozila JKP Parking servis Niš podržava sledeće mogućnosti:
• Video prikaz svih kamera postavljenih na i u vozilo u realnom vremenu putem
3G/4G tehnologije;
• Lociranje vozila putem GPS-a;
• Gogle maps podrška;
• Pokazivač pravca kretanja;
• Prikaz izveštaja;
• Aktiviranje sistema u određeno vreme ili kada se ispune određeni uslovi;
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•

Deaktiviranje sistema u određeno vreme ili kada se ispune određeni uslovi.

Na slici 2. je prikazana okvirna šema sistema i mogućnosti koje on poseduje. Pored
izbora odgovarajućeg tipa kamera, koji zavisi od mesta postavljanja, moguće je u realnom
vremenu uređaju pristupiti preko GPRS ili WiFi mreže, sa računara ili mobilnih uređaja
(tablet ili smart telefon).

Slika 2. Sistem mobilnog video nadzora

Najnovijim dostignućima u GSM i GPS tehnologiji, omogućeno je da se u svakom
trenutku zna lokacija vozila, što pruža veću kontrolu, nadzor i bolju logistiku resursa.
Veoma lako se proverava trenutna pozicija vozila na elektronskoj karti, prati kretanje ili
brzina, pređena kilometraža, dužina pauza...
Sistem omogućava i selektivan pregled video arhive, tako da se sve pritužbe na
kretanje i prekršaje vozila i vozača, kao i pritužbe korisnika nepropisno parkiranih vozila
koja su uklonjena, mogu proveriti. Ovaj sistem nije ograničen samo na ovu vrstu primene,
već se može koristiti i za praćenje stanja u saobraćaju na određenim lokacijama i u skladu
sa tim i uz saradnju sa odgovarajućim službama, preduzeti mere rasterećenja određenih
putnih pravaca i sl., pri čemu se na video snimku nalaze i podaci o registraciji vozila,
datumu i vremenu.
3.

ISKUSTVA U RADU

S obzirom da je osnovna namena ovog sistema kontrola ponašanja u saobraćaju i
evidentiranje saobraćajnih prekršaja, kako zaposlenih tako i ostalih učesnika u saobraćaju,
koriste se kamere visoke rezolucije koje obezbeđuju snimak sa puno detalja.
Kontrola na terenu ne može da uoči sve prekršaje, tako da video nadzor u vozilima
ima ulogu u beleženju svih potencijalnih saobraćajnih prekršaja, sa krajnjim ciljem da
vozači budu svesni da njihov prekršaj može biti uočen u svakom trenutku.
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Specijalna pauk vozila su opremljena sa po četiri video kamere s ugrađenim
infracrvenim diodama, a teretna i putnička vozila sa po dve kamere. Sve kamere su
priključene na digitalni video rekorder (DVR) koji snima na ugrađeni hard disk velikog
kapaciteta, tako da postoji i video arhiva za određeni broj dana unazad. Preko integrisanog
3G modula je moguć prenos video i GPS pozicije vozila u realnom vremenu do računara
zaposlenog koji je zadužen za praćenje sistema. Provere rada sistema u centrali se
svakodnevno izvode po utvrđenom rasporedu:
• Provera sistema i ispravnog položaja kamera na početku svake smene;
• Provera rada sistema u nasumično izabranom vremenskom intervalu u toku
smene;
• Vanredna provera i intervencija u slučaju da posada vozila prijavi problem sa
sistemom, u terminu van redovnih kontrola.
U centrali zaposleni koji ima odgovarajuća prava za korišćenje ovog sistema, može
aktivirati direktan prenos slike iz bilo kog vozila opremljenog ovim video monitoringom
na ekran i pratiti u realnom vremenu situaciju u i van vozila, pratiti poziciju vozila na mapi
i u slučaju incidentne situacije preduzeti određene akcije. Takođe, moguće je upravljati
sistemom, kako bi se postigao zahtevani nivo funkcionalnosti. Na slici 3. je prikazana
aplikacija sa direktnim prenosom slike sa terena, u realnom vremenu.

Slika 3. Prenos slike sa terena u realnom vremenu

Prva kamera je postavljena na prednjem staklu vozila i daje prikaz onoga što vozač i
saputnici vide. Druga kamera snima unutrašnjost vozila i ponašanje zaposlenih u
saobraćaju, a treća i četvrta kamera snimaju levu, desnu i zadnju stranu vozila. Ovakvim
rasporedom je pokrivena cela površina vozila u opsegu od 360°. Pored toga što pokrivaju
ceo radni proces, kamere imaju uvid i u situaciju u saobraćaju van vozila.
Pre uvođenja video monitoringa i neposredno posle postavljanja i puštanja sistema u
rad, jedan deo zaposlenih je sa negodovanjem prihvatio ovu novinu. Ipak, niko nije mogao
da opovrgne rezultate prvih efekata sistema, kada je iz izveštaja postalo jasno da je broj
prekršaja smanjen i da je smanjen broj pritužbi od strane građana. Kao dopuna ovoj
činjenici, primećeno je povećanje radne discipline zaposlenih. U mesecima koji su sledili,
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kvalitet i upotrebljivost ovog rešenja su prepoznale i druge službe (Komunalna policija,
MUP), koji su više puta podnosili zahteve za pristup snimcima sa naših vozila, kako bi na
ovaj način dokumentovali određene saobraćajne ili komunalne prekršaje ili druga JP/JKP
u Nišu.
Uz prethodno navedene, sistem prikazuje i dodatne podatke, koji mogu da se koriste u
analizi kretanja vozila:
• Brzina vozila i prekoračenje podešene vrednosti;
• Vremenski period u kome je vozilo bilo korišćeno;
• Trenutna lokacija vozila (GPS koordinate);
• Pređena kilometraža u toku dana/vremenskog perioda.
Na slici 4 je prikazana statistika jednog od vozila sa navedenim datumom i vremenom
prekoračenja definisane brzine.

Slika 4. Evidencija prekoračenja brzine

Ukoliko je potrebno proveriti da li se vozilo nalazi na putu gde je ova brzina
dozvoljena, preko kamere montirane u vozilu i GPS koordinata, može se proveriti lokacija
vozila na mapi i utvrditi da li je došlo do prekršaja ili ne. Ovo je prikazano na slici 5.

Slika 5. Provera da li je vozilo u prekršaju

Van navedenih provera, u slučaju dojave o potencijalno incidentnoj situaciji ili
načinjenom prekršaju, odmah se u centrali snimci sa DVR uređaja prebacuju na centralnu
lokaciju, radi kasnijeg pregleda i utvrđivanja činjenica. Ukoliko je potrebno utvrditi neke
činjenice u vezi sa procesom rada, koje nisu vezane za saobraćajne ili druge vrste
prekršaja, snimci se preuzimaju u dogovorenom terminu.
Na slici 6. Prikazan je trenutak sudara službenog vozila JKP Parking servis Niš i
putničkog vozila (obeleženo krugom). Prilikom bočnog kontakta dva vozila, vozilo koje
je bilo inicijator udesa se nije zaustavilo. Pošto su događaj su snimile kamere, bilo je
moguće iskoristiti snimak u svrhu dokumentovanja slučaja. Iz razumljivih razloga, datum,
vreme i ostali bitni podaci su na prikazanim slikama zamućeni.
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Slika 6. Primer dokumentovane saobraćajne nezgode

Za dokumentovanje slučaja se iz sistema mogu dobiti sledeći podaci:
• Registracija vozila u kome je postavljen sistem;
• Datum i vreme;
• GPS koordinate lokacije gde se incident dogodio;
• Brzina vozila u trenutku prekršaja…
Korišćenjem i upravljanjem video nadzorom u vozilima, uvedena je kontrola
ponašanja u saobraćaju, čime se preventivno deluje u smeru odvraćanja direktnih učesnika
od nepoštovanja saobraćajnih propisa. Na ovaj način su vozači postali svesni činjenice da
će svaki njihov prekršaj biti zabeležen i procesuiran na osnovu video snimka i samim tim
destimulisani da pokušaju da prevare sistem.
4.

ZAKLJUČAK

U dostizanju visokog nivoa bezbednosti saobraćaja, video nadzor, njegov kvalitet i
pouzdanost igraju veoma važnu ulogu. Za uspešan nadzor nad svim učesnicima u
saobraćaju precizna identifikacija prekršaja je presudna. Moderne kamere olakšavaju taj
posao i tako pomažu u prevenciji saobraćajnih nezgoda i povećanju bezbednosti.
Sistem video nadzora vozila koji se koristi u JKP Parking servis Niš, kao kombinacija
mobilnog DVR uređaja sa 3G i GPS podrškom unapredio je bezbednost u saobraćaju, kako
vozila na kojima je postavljen, tako i ostalih učesnika u saobraćaju.
Prednosti ovakvog sistema su dvosmerna komunikacija, vizualna verifikacija, prikaz
rute vozila za određen vremenski period, arhiviranje video snimaka, sa podacima o vozilu,
datumu i vremenu kada je snimak načinjen. S obzirom da se sve beleži, uvek postoji
mogućnost provere i utvrđivanje činjenica u vezi sa potencijalno spornim situacijama.
Nedostaci ovakvog sistema se uglavnom odnose na pokrivenost GSM mreže, što u
područjima gde je slabija pokrivenost mobilnim signalom, može dovesti do manje brzine
osvežavanja prikaza u centrali ili potpune nemogućnost praćenja u realnom vremenu.
Takođe, troškovi za prenos podataka mogu da narastu, u zavisnosti od učestalosti i
vremena trajanja pristupa sistemu pri nadgledanju kamera u realnom vremenu.
Korišćenjem ovakvog sistema, obradom i sagledavanjem prikupljenih podataka posle
određenog perioda korišćenja, mogu biti izvršene analize koje bi dovele do smernica u
identifikaciji problema u ponašanju u saobraćaju, čime bi se preventivno delovalo na
učesnike i samim tim bila podignuta saobraćajna bezbednost na jedan viši nivo.
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ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА ГЛОБАЛНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ У
ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА
- студија примене у компанији НИС а.д. THE APPLICATION OF GLOBAL POSITION SYSTEM IN CLOSED
SYSTEMS
- NIS j.s.c case study Ненад Џагић1, Милош Нешић2, Миленко Радовановић3, Даворин Перишић4,
Никола Стефановић 5, Бојан Стевановић6
Резиме: Транспортне компаније, као носиоци транспортних активности у друштву, имају
велику одговорност и обавезу да кроз примену интегралног система управљања безбедношћу
саобраћаја помогну свеукупном подизању свести у друштву о потреби повећања безбедности
у саобраћају и предностима које то доноси.
У овом раду биће представљени системи који се свакодневно користе у оквиру НАФТАГАСТранспорта, а који имају за циљ да унапреде безбедност и квалитет услуге, као и резултати
примене ових система у периоду од 2013. до данас, кроз детаљну анализу безбедносног
аспекта контроле. Поменути резултати представљају кључне елементе овог рада, и указују на
проценат смањења саобраћајних незгода који је од 2013. године у тенденцији константног
опадања.
Кључне речи: глобално позиционирање, саобраћајне незгоде, интелигентни системи,
безбедност саобраћа, модерне технологије
Abstract: Transportation companies as leaders of transport activities in society, have great
responsibility and obligation to improve overall awareness in society about needs to increase traffic
safety and the benefits it brings, trough using intelligent traffic safety management systems.
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In this paper the system that is used in NAFTAGAS-Transport and which aims to improve the safety
and quality of services, as well as the results of the application of these systems in the period from
2013 till now will be presented, through a detailed analysis of the safety aspects of control. The
aforementioned results are key elements of this work, and indicate the reduction percentage of
accidents, which is from 2013 in the tendency of constant decline.Keywords: The keywords should
include max 5 words
Keywords: global positioning, transportation company, intelligent systems, traffic safety, modern
technology

1.

УВОД

Комбинација недовољних капацитета за управљање безбедношћу саобраћаја у
транспортним компанијама, лошег стања путне инфраструктуре, небезбедних
возила, недовољно развијених институција, уз специфичност лоше саобраћајне
културе - неадекватног понашања возача, проузрокује велики број саобраћајних
незгода, повређених и погинулих лица као и велике материјалне штете, што доводи
транспортне компаније, а сам тим и цело друштво у врло неповољан положај.
Тежња за превентивним деловањем на основне факторе безбедности саобраћаја
(возач, возило, пут и околина) условила је фокусирање развоја технолошких решења
из области саобраћаја и транспорта на различите елементе и делове овог сложеног
система. Чињеница да се човек као елемент овог система издваја као најчешћи узрок
настанка саобраћајних незгода не искључује важност унапређења свих елемената
система, јер је управо ово једини прави приступ у процесу унапређења безбедности
саобраћаја и превентивног деловања на настанак саобраћајних незгода. Појава
тахографа, његов развој и примена указују на кораке које су протеклих година
примењивани у циљу спровођења контроле рада возила и возача, и између осталог
има за циљ да се превентивно делује на спречавање настанка незгоде проузроковане
људским фактором. Развој технологија омогућио је праћење рада возила и возача у
реалном времену као и прикупљање параметара рада који се могу користити за
деловање у реалном времену, али и као основни извор података који се могу
користити у различитим поступцима унапређења безбедности саобраћаја. Примена
система за глобално позиционирање (у даљем тексту ГПС) све је учесталија и
заузима значајно место у области савремених технологија који се примењују у
саобраћају и транспорту.
Значај и могућности примене ГПС система за унапређењем безбедности
саобраћаја уочене су и од компаније НИС а.д. и њеног зависног друштва
НАФТАГАС-Транспорт д.о.о. у оквиру којег се овај систем активно примењује и
прилагођава сопственим потребама од 2013. године.
Разлог примене ГПС система у НАФТАГАС-Транспорт-у, условљен је обимом
транспортног процеса који се реализује у току године. На годишњем нивоу
путничким возилима пређе се више од 26.000.000 километара док се у оквиру
теретног дела возног парка годишње пређе више од 5.000.000 километара. Значајно
је напоменути да се у евиденцији активних возача компаније НИС а.д. налази више
од 4.000 возача, од којих је око 300 запослено на позицији професионалних возача.
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Увођењем ГПС система праћења, Компанија има контролу над:
1. Безбедносним аспектом – евидентирање, праћење и отклањање догађаја који
утичу на безбедност саобраћаја што се постиже кроз:
•
Праћење поштовања ограничења брзине од стране возача и корективно
деловање применом мера санкционисања
•
Праћење стила вожње возача (евиденција наглих успорења и убрзања у
пропорцији са пређеном километражом).
2. Техничким аспектом – подаци у реалном времену о сервисном интервалу
возила, напону акумулатора, времену рада мотора,
3. Радом возача – возач се идентификује преко РФИД картице на основу чега се
прате све његове вожње и понашања у саобраћају,
4. Економским аспектом - надзор, анализа, избор оптималне руте, смањење
потрошње горива и приближавање Еко стандардима.
У овом раду биће детаљније приказан систем ГПС-а имплементиран у
НАФТАГАС-Tранспорту, као и основне предности и позитивни ефекти који су
уочени његовом применом.
2.

ГЛОБАЛНИ ПОЗИЦИОНИ СИСТЕМ

Глобални систем позиционирања представља глобални сателитски навигациони
систем развијен од стране Министарства одбране САД-а под називом НАВСТАР
ГПС. Овај систем се састоји од 24 сателита распоређених у орбити Земље, који
шаљу сигнал на површину. На основу сигнала који пријемник добије од сателита
који се налазе у земљиној орбити, утврђује се његов тачан положај уз помоћ
података о надморској висини, географској дужини и географској ширини локације.
Како би се прецизно утврдила локација пријемника потребно је да се оствари
комуникација са најмање три сателита у орбити. Предуслов за прецизно утврђење
локације је синхронизација часовника на сателитима и пријемнику сигнала на
Земљи како би се добили прецизни подаци о времену путовања сигнала и на овај
начин утврдила прецизна удаљености између елемената овако формираног система
комуникације.
Константан развој ГПС-a представља одличан показатељ важности и ширине
примене овог система и пружа могућност унапређења које доводи до повећања
квалитета и прецизности података а самим тим и проширује опсег могућности
примене. Развој корисничке компоненте ГПС-a има најзначајнију улогу у процесу
унапређења безбедности саобраћаја с обзиром да омогућава комуникацију са
возачем и возилом са удаљене локације (мониторинг центра)
3.

СИСТЕМ ГПС-A У НАФТАГАС-ТРАНСПОРТУ

Систем ГПС надзора и праћења возила уведен је у возни парк НАФТАГАСТранспорта 2013. године.
Постепена имплементација овог система захтевала је уградњу уређаја у преко
1100 возила, као и повезивање свих јединица у јединствени систем који је за циљ
имао да обезбеди континуирани мониторинг и прикупљање података о параметрима
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експлоатације возила који би се касније користили као основа за унапређење
оперативне ефикасности возног парка.
Након дугог периода имплементације и прилагођавања система, НАФТАГАСТранспорт данас поседује усклађен ГПС систем који повезује сва возила у оквиру
возног парка и омогућава добијање свих неопходних података у реалном времену.
Ови подаци користе се свакодневно у процесима анализе рада возног парка и
резултати мера које се спроводе на основу овако добијених података биће детаљно
приказани у наставку овог рада.
Надзор возила прикупљање података и израда извештаја, врши се помоћу web
апликације која је развијана заједно са целокупним системом ГПС-а и доведена на
ниво свеобухватности који задовољава тренутне потребе НАФТАГАС-Транспорта.
Изглед прозора апликације приказан је на Слици 1.

Web апликација ГПС система [2]

Основне предности приказане апликације огледају се у могућности креирања
извештаја везаних за рад возила и возача. Извештаји могу садржати податке везане
за тренутну локацију возила и возача, пређену километражу, сате рада, сате
проведене у покрету или месту, брзине кретања у сваком тренутку, затим податке о
утрошеном гориву итд. Подаци о раду возача добијају се на основу евидентирања
возача у возилу применом јединствене идентификационе картице. Овај поступак
идентификације возача представља неопходну процедуру како би се возило
покренуло и омогућава повезивање свих параметара експлоатације возила са
корисницима, односно возачима.
Показатељи који су нарочито значајни за аспект безбедности саобраћаја су:
• Брзине возила у реалном времену,
• Прекорачења брзина у дефинисаним зонама
• Време рада возача
• Време проведено у вожњи
• Подаци везани за стил вожње
Први активни кораци у процесу унапређења безбедности саобраћаја у оквиру
компаније НИС, спроведени су кроз поступак евидентирања и санкционисања
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корисника који су имали прекорачења брзине у зони аутопута за 20 km/h више од
законски прописаних брзина. Поступак санкционисања базиран је на евидентирању
прекорачења, при чему се прекорачењем сматра континуирано кретање возила
брзином већом од дозвољене у временском интервалу већем од 15 секунди. Како би
се превентивно деловало на број прекорачења и утицало на кориснике да коригују
брзину кретања пре појаве прекорачења, уведен је звучни сигнал у кабини који се
активира када возило достигне брзину већу од ограничене, и на тај начин упозорава
корисника чиме се активно делује на смањење брзине кретања, повећава ниво
безбедности, али и смањује број прекорачења.
Сумирање остварених прекорачења врши се по кориснику на месечном нивоу,
након чега се у зависности од броја прекорачења кориснику упућују званична
опомена у писаној форми, или санкција која ће бити примењена.
Након уходавања поступка праћења прекорачења брзине на аутопуту, извршено
је зонирање целокупне путне мреже на територије Србије у циљу утврђивања
дозвољених брзина на свим путним правцима у Србији. Овај поступак омогућио је
праћење и евидентирање свих прекорачења на свим путним правцима. Основни циљ
праћења брзина кретања био је да се свим корисницима укаже на обавезу
поштовања прописаних брзина, постигне већи ниво безбедности саобраћаја, и
превентивно утиче на евентуалне последице које могу настати у случају настанка
саобраћајне незгоде.
Наведене фазе имплементације и експлоатације система контроле брзине
кретања возила биле су праћене едукативним програмима, који су за циљ имали да
се пре увођења система свим корисницима и возачима предочи који су циљеви, који
су очекивани резултати али и да им се скрене пажња на важност поштовања
саобраћајних прописа и који последице могу ескалирати у случају не поштовања
прописаних брзина кретања возила.
Контрола брзине успорења и санкционисање возача и корисника показали су се
као веома ефикасно решење у процесу смањења броја саобраћајних незгода и
саобраћајних прекршаја од стране запослених у компанији НИС.
Следећа фаза развоја система ГПС-а за потребе унапређења безбедности
саобраћаја представља имплементацију система за мониторинг параметара вожње
као што су нагла убрзања и успорења, при чему се прекорачење одређених
вредности задатих параметара региструје као „прекршај“ те се на основу пређеног
пута и броја „прекршаја“ формира оцена вожње. Оцене свих вожњи се сумирају и
једном недељно достављају у виду извештаја. Овај систем познатији је као IVMS-a
(In Vehicle Monitoring System) и његова имплементација за почела је средином 2015.
године. Шематски приказ принципа рада овог система дат је на Слици 2.
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Принцип рада система IVMS-а

На основу оваквих извештаја могу се одредити склоности и навике возача а
самим тим и предузети одређене корективне мере. И само сазнање да је у возило
уграђен ГПС уређај као и уређај за праћење параметара вожње представља прву
превентивно – корективну меру. Каснијом анализом и презентовањем извештаја о
стилу вожње, возачу се скреће пажња на евентуалну потребу корекције начина
вожње и уопште понашања у саобраћају. Такође, звучним сигналима у току вожње
возач се у реалном времену обавештава да је прекршио неки од параметара
(дозвољену вредност брзине, убрзања или успорења). Вредности убрзања и
успорења возила бележе се на основу праћења промене брзине у временском
интервалу. Дозвољени параметри кориговани су у процесу имплементације у циљу
добијања оптималних вредности које ће приказати реалну слику о стилу вожње
возача, и они су дефинисани као промена брзине од најмање 12 km/h у току једне
секунде.
4.

РЕЗУЛТАТИ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА

Први кораци у поступку примене система контроле брзине спроведени су кроз
праћење и санкционисање возача који су прекорачили дозвољену брзину у зони
аутопута за више од 20 km/h од законског ограничења. Почетне фазе овог процеса
и резултати њихове примене омогућиле су увид на тренутни број прекорачења који
је у датом тренутку указао на потребу едукације возача. Евидентирана прекорачења
по дефиницији успостављеној у оквиру компаније НИС а.д. санкционисана су
применом мера забране управљања возилом или у случају више узастопних
прекршаја у току једне године и уручењем опомена пред отказивање Уговора о раду.
Резултати примењених мера довели су до значајног смањења броја ових прекршаја
који су у 2015. години умањени за 78%. Тенденција смањења броја прекорачења
приказана је на Слици 3.
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Евиденција броја прекорачења брзине преко 140 km/h

Након спровођења процеса праћења и санкционисања броја прекорачења брзине
преко 140 km/h, започето је са евидентирањем на путним правцима на којима је
ограничење брзине 80 km/h. Ефикасност примене мера праћења и санкционисања,
могуће је приказати просечним брзинама прекорачења возила почевши од октобра
2014. године када је започето са применом овог поступка. Резултати су приказани
на Слици 4.

Просечне брзине прекорачења преко 80 km/h

Анализа евидентираних прекорачења вршена је засебно за типове возила којима
је максимална брзина законски ограничена на 80 km/h. Максималне вредности
прекорачења код ових возила у највећем броју случајева не прелазе 90 km/h те би
њихове вредности умањиле просечну вредност прекорачења када би се посматрале
заједно са осталим групама возила. На самом почетку примене могуће је уочити
високе вредности просечних брзина возила у тренутку прекорачења, што указује да
су се ова возила кретала знатно већим брзинама на путевима на којима је
ограничење брзине 80 km/h, применом корективних мера према возачима који су
имали евидентирана прекорачења уочен је нагли пад просечне брзине већ након
прва два месеца примене овог поступка. Подаци евидентирани у периоду од
децембра 2014. до децембра 2015. указују на то да се у просеку преко 80% свих
прекорачења налазе у распону брзине до 88 km/h што упућује на знатно смањење
брзине самих прекорачења. Такође значајно је напоменути да се број прекорачења
брзине преко 20 km/h од прописаних вредности смањио за 80%. За потребе анализе
резултата примењених мера посматране су просечне вредности прекорачења а не
укупан број остварених прекорачења. Основни разлог се огледа у сталној варијацији
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броја корисника, броја возила и броја дефинисаних зона ( зоне у којима се
посматрају брзине) те из тог разлога долази и до варијација броја прекорачења које
нису резултат примењених мера већ варијација наведених параметара.

Распон вредности прекорачења брзине

Примена наведених поступака контроле брзине у оквиру НАФТАГАСТранспорта праћена је применом бројних других мера и акција које су за циљ имале
смањење саобраћајних незгода, деловањем на све аспекте који су протеклих година
евидентирани као узрочник саобраћајних незгода у оквиру НАФТАГАСТранспорта. У табели 1 дат је приказ броја саобраћајних незгода у периоду 20142015., као и евиденција процењених околности настанка истих. Из приказаног се
могу јасно видети резултати примена мера за повећањем безбедности саобраћаја.
Уколико се фокусирамо на незгоде проузроковане не прилагођеном брзином
кретања можемо уочити да се број ових незгода проузрокованих грешком
запослених у НИС а.д смањио за 42%, што је у односу на укупно пређену
километражу путничким аутомобилом у оквиру компаније као и на број возача
завидан резултат.
Табела 1. Процењене околности настанка саобраћајних незгода
Процењене
околности
настанка СН

2014

2015
Број
грешака

Грешке
запослених

% учешћа
грешака
запослених

Грешке
запослених у
односу на 2014.
год (%)

Број
грешака

Грешке
запослених

% учешћа
грешака
запослених

Недржање
довољног одстојања

29

17

58,6

25

12

48,0

-29%

Непрописна брзина
кретања

20

12

60,0

13

7

53,8

-42%

Непоштовање
првенства пролаза

7

3

42,9

7

4

57,1

33%

Непрописно
извођење маневра:
скретање, окретање,
мимоилажење

46

12

26,1

46

11

23,9

-8%

Укупно

102

44

43,1

91

34

37,4

-23%

Од новембра 2015. године у оквиру постојећег ГПС-а НАФТАГАС-Транспорта,
започето је са имплементацијом система праћења стила вожње возача. Систем - је
уведен применом постојећих уређаја који су хардверски и софтверски прилагођени
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за ову сврху. Основна сврха примене овог система огледа се у формирању
јединствене базе возача која са собом носи податке о броју наглих убрзања и
успорења по пређеном километру за сваког возача, на основу чега се формира оцена
стила вожње возача. Поред тога систем је опремљен уређајима за пренос звучних
порука у кабини возача, које за циљ имају праћење и кориговање стила вожње
возача у реалном времену. На овај начин тежи се постизању већег нивоа
безбедности саобраћаја кроз превентивно деловање на смањење броја инцидентних
ситуација које могу настати услед агресивног стила вожње. Поред тога смањењем
броја наглих убрзања и успорења позитивно утиче на емисију штетних гасова и
потрошњу горива, која поред економски ефеката остварује позитивне ефекте и на
пољу заштите животне средине. Развој овог система налази се у почетним фазама и
у досадашњим анализама уочен је велики број возача чији је стил вожње
окарактерисан као агресиван. Стил вожње дефинише се коефицијентима успорења
и убрзања возача који се дефинишу као укупан број евидентираних прекршаја на
100 пређених километара. Пример резултата извештаја о стилу вожње приказан је у
Табели 2.
Табела 2. Евиденција стила вожње на месечном нивоу
Број евидентираних
прекршаја
Црвени

Жути

Зелени

121

394

1.737

Црвени
Жути
Зелени

5.

Укупан број
корисника

Проценат
црвених

2.252

5,4%

Више од 5 прекршаја на 100км пређеног пута
Између 2 и 5 прекршаја на 100 км пређеног пута
Мање од 2 прекршаја на 100км пређеног пута

ЗАКЉУЧАК

Сложени транспортни процес који се одвија у оквиру компаније НИС а.д.
карактеришу првенствено велики број возача аматера и професионалних возача, али
и значајне вредности укупне километраже која се за период од годину дана пређе
возилима НИС а.д. односно НАФТАГАС-Транспорта. Подаци везани за обим
пословања возног парка приказани у овом раду указују на потребу за стављањем
акцента на унапређење безбедности саобраћаја који се генерише од стране
компаније. Основни циљеви поменутог процеса унапређења безбедности саобраћаја
огледају се у унапређењу безбедности запослених али и опште безбедности
саобраћаја на путевима пружањем доброг примера ка свим учесницима у
саобраћају.
Кораци и мере које се свакодневно спроводе у оквиру НАФТАГАС-Транспорта
у циљу постизања високог степена безбедности огледају се у великом броју акција,
(недеља безбедности, возачки изазов, израда упутстава лифлета и флајера за
кориснике) едукација возача професионалаца и аматера, али и примени савремених
система контроле и управљања возним парком.
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2013. године започео је процес имплементације ГПС система на свим возилима
НАФТАГАС-Транспорта. Овај процес се до данас константно развија са циљем
постизања жељеног нивоа оперативне ефикасности, и искоришћења свих
могућности које систем може да пружи.
Први кораци примене система су се поред развоја дела намењеног добијању
извештаја о параметрима експлоатације возила и раду возача, усредсредили на
праћење брзине кретања возила, и евидентирање прекорачења брзине од стране
корисника. Ови кораци праћени су константним едукацијама са циљем развијања
свести код самих возача о важности поштовања прописаних брзина. Резултати
евидентираних прекорачења брзине указивали су на постојање великог простора за
унапређењем.
Спровођењем контроле прекорачења брзине и санкционисање возача,
починиоца прекршаја допринело је смањењу броја прекорачења брзине веће од 140
km/h за чак 78%. Позитивни резултати подстакли су развој постојећег система, који
је софтверским унапређењем омогућио праћење свих прекорачења брзине и
добијање недељних извештаја. Примена мера санкционисања прекорачења брзине
на путним правцима са ограничењем од 80 km/h, допринела је да се број
прекорачења брзине преко 100 km/h на деоницама на којима је прописана брзина 80
km/h умањи за преко 80%.
Развој система ГПС-а усредсређен на повећање нивоа безбедности усмерен је у
даљем развоју на имплементацију система за дефинисање стила вожње возача. Овај
систем омогућава праћење броја прекршаја који се карактеришу као број наглих
убрзања и успорења, као и кориговање агресивне вожње у реалном времену путем
звучног сигнала у кабини.
Наведени кораци који се у оквиру ГПС система примењују са циљем унапређења
безбедности саобраћаја у оквиру НАФТАГАС-Транспорта, указују првенствено на
друштвену одговорност компаније и спремност запослених да кроз један сложен
процес допринесу повећању своје безбедности, али и безбедности других учесника
у саобраћају. Као позитиван ефекат примене наведених мера произилази и значајно
смањење потрошње горива а самим тим и смањење емисије штетних гасова, чиме
се у оквиру компаније НИС а.д подстиче идеја о смањењу утицаја саобраћаја на
животну средину и очувања природних ресурса.
6.
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PRIMENA ELEKTRONSKIH UREĐAJA NA VOZILU
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DEVICES ON VEHICLES
Ilija Neden ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ1
Rezime: Cilj ovog rada je pregled primene senzora i elektronskih uređaja na vozilu. Od
tradicionalnih senzora do senzora koji služe za logično vrednovanje i koreckciju ljudskih
upravljačkih aktivnosti nad vozilom. Putni računar i tahografi kao HMI.
Ključne reči : putni računar, Senzori, V2V
Resume: The aim of this paper is to get overview of the implementation sensors and electronic
devices in the vehicle. From tradicional sensors towards sensors used for logical evaluation and
correction of drivers activities of the vehicle. On-board computer and recording equipment as
HMI.
Keywords: on board computer, HMI, sensors, V2V

1.

UVOD – MOGUĆNOST PRIMENE ELEMENATA ITS U LOKALNIM
ZAJEDNICAMA

Elementi Intiligentnih Transportnih Sistema (ITS) predstavljaju elektronske uređaje,
aplikacije i protokole koji služe za poboljšanje parametara saobraćajnog toka , za
poboljšanje nivoa usluge u saobraćaju i konsekventno, za povećanje nivoa bezbednosti
saobraćaja u uticajnoj zoni primene elemenata ITS. Dobra praksa primene ovih
tehnoloških i tehničkih rešenja u lokalnom zajednicama može se , između ostalog, uočiti
na realizovanim instalacijama autora ovog rada, i to:

Neden ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ilija , dipl.inž.saobraćaja, Rukovodilac odelјenja ITS,Sektor UISS, Putevi Srbije,
Bulevar Kralјa Aleksandra 282, 11000 Beograd, Republika Srbija, ilija.nedendimitriu@putevi-srbije.rs

1
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•

Postavljanje detektora brzine sa displejom u selu Pedino, okrug Florina, oblast
Zapadna Makedonija,Republika Grčka, nosilac projekta:,,Beton AG
Pantelimona'',finansijer Okrug Florina, godina 2000.

Slika 1:detektor brzine sa dispjelom, Pedino, ZapadnaMakedonije, Republika Grčka
,2000.
Postavljanje svetlosne signalizacije kod osnovne škole u Donjoj Šatornji,
,nosilac projekta ,,Pupin Telekom Signalizacija i napajanje'', finansijer Opština
Topola, 2004
U slučaju prve instlacije, nisu zabeležene saobraćajne nezgode u centru sela ispred kojeg
je ovaj uređaj postavljen a nema raspoloživih podataka o profilu brzina saobraćajnog
toka pre i posle postavljanja uređaja.
U slučaju druge instalacije, za datu lokaciju, podaci o saobraćajnim nezgodama nisu
dostupni preko jedinstvene baze podataka (još uvek je u formiranju),tako da nije moguće
eksplicitno navođenje efekata ove tehničke mere. Uređaj je u projektovanom režimu
rada, uprkos činjenici da se ne održava na propisani način.
Pojedinačne novčane vrednosti ovih instalacija su 12 000 i 5000 € respektivno, iz čega
se može zaključiti da ne mogu da predstavljaju značajno finansijsko opterećenje
lokalnim samoupravama.
U daljem razvoju, elementi ITSa , u širem smislu, mogu imati značajan uticaj na lokalnu
zajednicu korišćenjem brojnih servisa poput planiranja putovanja (izveštaj o stanju
saobraćajnog toka na saobraćajnicama), izvod iz baze meteoroloških putnih podataka i
slično.
•

2.

PREGLED POSTOJEĆEG NAČINA KORIŠĆENJA SENZORA

Motorna vozila, kao jedan od transportnih elemenata u drumskom transportu,
predstavljaju složen mehanički sistem koji objedinjuje mehaničke sisteme propulzije,
kinematičke, upravljačke komande ( svojevrsni HMI) i prostor za smeštaj putnika ili
robe. Od prvih mehaničkih kočija pa do savremenih vozila koje poznajemo po
tehnologijama sa kraja XX veka, uvek se na komandnoj tabli vozila nalazi makar jedan
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uređaj koji pokazuje parametre stanja nekog od elemenata motornog vozila. Ako
posmatramo način upravljanja vozilom – komande koje se koriste za upravljanje,
tehnološka rešenja koja predstavljaju pomak u upravljanju vozilom , pojavljuju se u
poslednjoj dekadi XX veka. Jedna od ,,aplikacija'' bila je ,,cruise control'' odnosno
,,tempomat''. Interesantno, komercijalna vozila su imala svojevrsni ,,tempomat'' ali u
svrhu održavanja i obaranja brzine ( tzv.,,motorna kočnica'') ali se potreba za
,,suprotnim'' aplikacijama pojavila ipak nešto kasnije na putničkim vozilima. Težište
ovog rada je na transportnim jedinicama, koje dominiraju u saobraćaju na drumovima
Srbije. Pregled senzora dat je u raznim radovima i priručnicima, od kojih se u radu
navode sledeći primeri primene senzora ( Volkswagen, Audi, Seat, Skoda):
2.1.

Konvencionalna upotreba senzora na vozilima

Elektronske komponente u motornom vozilu ( konvencionalni pogon) su Senzori i
Akutatori ,koji mogu biti integrisani u Sisteme . Neki od Sistema su:
•

Sistem za upravljanje radom motora, Sigurnosni sistemi – zaštita putnika,
Sistemi za povećanje komfora, Sistemi za pomoć vozaču kod upravljanja
vozilom( poput ESP, ABS...)

Po načinu rada – fizičkom fenomenu koji je iskorišćen u radu senzora, električni
senzori se mogu podeliti i na sledeće grupe:
• Senzore koji beleže promenu električnog otpora, Senzore koji beleže
promenu indukovane električne struje / električnog napona, Senzore koji
beleže promene kapaciteta u električnom kolu
Ova grupa senzora može se koristiti za sledeće namene:
• Senzori
položaja,
Senzori
brzine
kretanja
(rotacionog
i
translatornog),Senzori izvdenih funkcija brzine - kretanja koje opisuju
ubrzanje i vibracije, Senzori koji registruju dejstvo mehaničke sile i dejstvo
mehaničke sile pri rotacionom kretanju – momenta sile , Senzori pritiska,
Senzori temperature ,Senzori protoka fluida ,Senzori gasova i senzori
koncentracije gasova
Komercijalni ( opšte poznati ) nazivi ovih davača su:
• Senzor tempereture NTS otpornik- keramičko telo presvučeno niklommeri se promena napona –meri temperaturu motora i temperaturu rashladne
tečnosti , Potenciometar – promenljivi otpornik- meri količinu vazduha
kod sistema za ubrizgavanje goriva, Potenciometar – promenljivi otpornikpedale gasa , Induktivni davači – položaj klipa , brzina klipa, Halov davač
– kontrola paljenja smeše goriva i vazduha, Halov davač – primena kod
ABS, Merač protoka vazduha, Merač protoka vazduha – vrućom žicom
ili vrućim filmom , Lambda sonda – promena napona (Bosh) ili otpora (
Siemens)- merenje sastava smeše za sagorevanje i merenje ostatka vazduha
– kiseonika u izduvnim gasovima, Piezo električni davač pritiska- u usisnoj
grani, u izduvnoj grani, Piezo električni davači- davač detonacija u komori
sagorevanja, Ultrazvučni senzor za nadzor unutrašnjosti vozila, Senzor
107

Ilija Neden ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
PRIMENA ELEKTRONSKIH UREĐAJA NA VOZILU

pritiska vazduha u pneumaticima – sistem se kalibriše da registuruje
promenu pritiska zbog kočenja- sinergija sa ABS senzorom ,Senzor
sunčevog zračenja i senzor kiše , Senzor ''mraka'' za automatsko uključenje
svetala , Senzor kvaliteta vazduha u kabini – putničkom delu vozila,
Senzor položaja vozila – Rool Senzor i Yaw Senzor, Senzori udaljenosti od
vozila ,,PARK PILOT'' ,Električni prekidači nožnih komandi, Mehanički
senzor sudara ( ,,kuglica’’), Vremenski termo prekidač, Reed-ov konkat ,
Davač nivoa kočione tečnosti
Prethodni prikaz odgovarao je vozilima sa konvencionalnim pogonom i vidimo da je
i u tim vozilima (tehnologijama koje su primenjene) uloga senzora veoma značajna.
2.2.

Senzori i mikrokotroleri

U daljem razvoju , senzori se konektuju na putne računare. Najčesce su to naponski
senzori, sa jasno definisanim naponskim nivoima predstavljenim binarnim kodom.
Mikrokontroleri preuzimaju značajne funkcije merenja ali da su upravljačke funkcije
i dalje u ,,rukama '' vozača.
2.3.

Senzori na vozilu za podršku ITS konceptima2

U istraživanjima koja se sprovode u kontekstu primene koncepta autonomnih vozila,
senzori koji se mogu koristiti na vozilu su sledeći:
Senzori objekata za detekciju i identifikaciju
• Ultrasonični senzori, Kamere, Laserski skeneri ,3D kamere ,radari
Senzori za lokalizaciju
• Apsolutna lokalizacija GPS, Relativna lokalizacija, Odometrija točkova,
Merači ubrzanja , Žiroskopi
Koncept autonomnog vozila ,kao deo sistema ITSa i kao tehnologija koja daje
mogućnost korenite promene transporta, određuje sledeće stepene automatizacije3
• Stepen 0: čovek – vozač ima potpunu kontrolu nad svim funkcijama vozila
• Stepen1: jedna od funkcija automobila je automatizovana ( npr.,,cruise
control’’ (tempomat) ,ABS)
• Stepen 2: više od jedne funkcije upravljanja automobilom je automatizovana i
te funkcije se realizuju jednovremeno ,ali vozač je i dalje glavni subjekt upravljanja
vozilom
• Stepen 3: sve funkcije upravljanja automobilom su automatizovane i vozač
može da se tokom vožnje ,posveti drugim aktivnostima
• Stepen 4: vozilo može da se kreće bez prisustva vozača
Procena je da se u Srbiji, u periodu koji je obuhvaćen aktuelnom Strategijom razvoja
ITSa ,koncept Autonomious Vehicle ( Autonomna vozila) biti realizovan maksimalno do
Sensors for autonomious vehicles Thomas Hellstrorm,Dept.of Computer Science , Umea University, Sweden
DOT HS 812 014 Vehicle-to-Vehicle Communications:Readiness of V2V Technology for Application, US
Department of Transportation,National Highway Safety Administration,August 2014,
2

3
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drugog stepena. Ekonomski parametri rasta ne mogu da obezbede dominantno prisustvo
vozila stepena 3 ili 4 u floti automobila u Srbiji.
Moguće je da se koncept ,,fleet management’’ (upravljanje voznim parkom)
realizuje uz podršku ISP ( Internet Service Provider – Pružaoci Internet usluga).
Prepozvanavanje koristi od elemenata ITSa u Srbji biće uslovljeno dejstvom sledećih
faktora:
• Obaveze prihvatanja EU direktiva u procesu pridruživanja Republike Srbije u
EU
• Razvoj i korišćenje postojećih elemenata ITS-a u Republici Srbiji ( logička
svetlosna signalizcija, promenljiva sveltlosna signalizacija, SCADA
(Supervisory Control and Data Aqusition-Prikupljanje podataka, nadzor i
upravljanje industrijskim procesima) upravljački sistemi, prikupljanje podataka
i kreiranje usluga korišćenjem saobraćajnih, meteoroloških i drugih podataka
koji su od interesa za korisnike mreže drumskih saobraćajnica
• Razvoj i korišćenje postojećih i novih elemenata infrastrukture u funkciji
prikupljanja podataka i pružanja usluga korisnicima
• Permanentni razvoj i osposobljavanje kadrova i zajedničko korišćenje kadrova
između različitih subjekata koji promovišu ITS
Shodno navedenim uticajima, moguće su sledeće faze razvoja ITS u Srbiji :
• Institucionalno određenje ITSa - zapisi u odgovarajućim dokumentima
(Strategije razvoja, Zakon o bezbednosti saobraćaja, Zakon o putevima,
podzakonski akti i sl.)
• Objedinjene subjekata koji se bave elementima ITSa
• Operacionalizacija eksploatacije izgrađenih elemenata ITSa
• Određivanje elemenata ITSa koji će se implementirati u Republici Srbiji
• Određivanje i uvođenje servisa ITSa koji će se implementirati u Republici
Srbiji
• Obrazovanje, razvoj i permenetna obuka kadrova za rad u ITS u
3.

KONTROLISANO KORIŠĆENJE TAHOGRAFA NA KOMERCIJALNIM
VOZILIMA

Jedno tehničko rešenje ITSa koje je relativno lako primenjivo kod komercijalnih
vozila u Republici Srbiji je kontrolisani sistem korišćenja digitalnih tahografa.
Obaveza korišćenja tahografa postoji u domaćem zakonodavstvu4
Nabavkom modernih komercijalnih vozila, vlasnici tih vozila susreću se sa
digitalnim tahografima koji su deo standardne opreme tih vozila. Dakle, institucije koje
se bave analizom strukture komercijalnog voznog parka i primenom EU direktiva ( npr.
obaveza je da sva komercijalna vozila u EU imaju digitalne tahografe),treba da daju
odgovor kada se i na koji način domaće zakonodavstvo treba prilagoditi legislativi EU, u
ovom slučaju. Između ostalog ,primena DATEX II CEN TS 16 157 standarda treba da
bude opredeljena od strane nadležnih državnih agencija i administrativnih tela.
4
Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni
prevoz,kao i o primeni sistema digitlanih tahografa,Službeni glasnik RS 54/2010
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Značaj korišćenja ovih tahografa ogleda se u automatizovanom postupku prikupljanja
podataka o korišćenju-radu komercijalnog vozila. Sa aspekta kontrole i organizacije rada
posada na komercijalnom vozilu, digitalni tahografi omogućuju nezavisan podatak o
korišćenju vozila. Ako bi takav podatak bio ,,podeljen’’ sa organizacijom koja upravlja
putnom mrežom kao i sa organom koji vrši kontrolu saobraćaja, korišćenje digitalnih
tahografa se može odrediti kao opšte društvena korist. Na način koji će biti objašnjen,
organ kontrole može diskretno, nezavisno i bez znanja vozačkih posada da vrši kontrolu
rada transportnih vozila. Mimo navedenog, treba napomenuti da se u skladu sa
direktivama EU, korišćenje ovakvih uređaja na komercijalnim vozilima, sa jedinstvenim
protokolom komunikacije i razmene podataka između država koje su primenile koncept
obaveza država članica EU.
U prvom koraku, potrebno je ustanoviti broj komercijalnih vozila koje koriste
klasične i digitalne tahografe. Kako još uvek nije operacionalizovana jedinstvena baza
podataka o bezbednosti saobraćaja, nije moguće dat tačan podatak o broju komercijalnih
vozila koja imaju ugrađene digitalne tahografe.
Potrebno je stimulisati vlasnike i vremenski ograničiti obavezu vlasnika da koriste
digitalne tahografe na svim komercijalnim vozilima koje se registruju u Republici Srbiji.
Uz korišćenje usluge ISP ili korišćenjem sopstvene komunikacione mreže, pravni
državni subjekt koji upravlja putem, može da pruži uslugu komunikacione podrške u
svrhu prikupljanja podataka sa tahografa svih komercijalnih vozila registrovanih u
Republici Srbiji. Pravni državni subjekt koji upravlja državnim putevima, treba da
obezbedi prikupljanje podataka sa tahografa, obradu ,skladištenje ,bezbednost i kontrolu
pristupa tim podacima i da pruža servis državnim organima koji kontrolišu rad
komercijalnih vozila. Servis – usluga pružala bi se korišćenjem npr. TETRA
komunikacionog sistema (standard WG4 TCCE High Speed Data), koji poseduje MUP
RS a čiji su klijentski korisnici upravljači puta ( JPPS, odeljenje za ITS)
Sledi opis – primer postupka kontrole komercijalnog vozila. Patrola saobraćajne
policije(vršilac kontrole) uoči neko komercijalno vozilo, zaustavi isto / ili NE zaustavlja
komercijalno vozilo, uočava registarsku tablicu, upitom, koji se realizuje TETRA
ručnom stanicom preko SDS servisa , traži status odabrane tablice / komercijalnog
vozila, po pitanju vremena rada tog vozila. Pošto je ,,centralna jedinca’’ TETRA
sistema povezana sa bazom podataka o registarskim tablicama i sa bazom podataka o
vremenu rada komercijalnog vozila, vršilac kontrole dobija status komercijalnog vozila
koje kontroliše po zadatim parametrima. Ako je vozilo zaustavljeno, vršilac kontrole
preduzima odgovarajuće mere u zavisnosti od informacija koje je dobio iz baza
podataka o radu komercijalnog vozila a ako vozilo nije zaustavljeno, vršilac kontrole
obaveštava svoju funkcionalnu grupu u TETRA sistemu o statusu kontrolisanog
komercijalnog vozila.
Ovo je predlog finansijski izvodljivog projekta koji u sebi objedinjuje korišćenje
senzora, mikrokontrolera ili procesora , značajnog ITS servisa koji je u skladu sa
aktuelnom Strategijom razvoja ITSa u Srbiji a koji omogućuje i kontrolu i praćenje
lokacije komercijalnih vozila tj. kontrolu tereta i ljudi koji se prevoze. Zahtevi ka
upravljaču puta po pitanju izgradnje transportne komunikacione mreže, složenih
komunikacionih protokola , zahtevi po pitanju potreba računarske opreme (hardwera i
sl.) mogu se odložiti za vreme kada će biti novca za finansiranje ovakvih projekata. Do
tada, veza i tok podataka digitalni tahograf komercijalnog vozila – komunikacioni
uređaj-ISP(Internet Service Provajdera)- upravljač puta ( JPPS – ITS) – korisnici usluga
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(saobraćajne inspekcije- saobraćajna policija- inspekcije i kontrola opasnog tereta)
predstavlja dostižni projekat i praktičnu primenu ITS-servisa u Srbiji.
Komunikacioni uređaj ISP funkcioniše na sledeći način: uređaj konvertuje podatke
digitalnog tahogarafa iz postojećeg formata u format koji je podoban za transport po
komunikacionoj mreži. Transport paketa informacija po komunikacionoj mreži
provajdera obavlja se korišćenjem Short Message Servis-a ( Usluga kratkih poruka) koji
je pripadna sledećim protokolima komunikacije: GSM ( Global System for Mobile
Commuincation – Opšti sistem za mobilnu komunikaciju),UTMS (Universal Mobile
Telecommunications System – Univerzalni Mobilni Telekomunikacioni Sistem ),a koji
se referišu na komunikacione mreže do druge generacije. Ovo praktično znači da se u
Srbiji mogu koristiti mreže bilo kog Internet Servis Provajdera, jer svi Provajderi na
teritoriji Republike Srbije imaju izgrađenu bar 3G mrežu. Moguće je i korišćenje i
protokola pripadnih višim generacijama mobilne mreže ( 3,5 G, EDGE Ehchange Data
rates for GSM Evolution //razmena podataka po koracima za GSM ) ili čak i protokola
za mreže koje se planiraju u Srbiji (4G LTE –Long Term Evolution / Dugotrajno
napredna mreža). Transportni paket se rutira( direktivno usmerava) po čvorovima mreže
provajdera i isporučuje se komunikacionom uređaju na strani primaoca ( upravljač puta,
JPPS) . Na strani primaoca, odgovarajućom translacijom u ruteru , vrši se dalje rutiranje
(direktivno usmeravanje) po čvorovima unutrašnje komunikacione – računarske mreže
komunikacionog paketa ka aplikaciji baze podataka koja ,,prihvata’’ paket, verifikuje
njegov sadržaj i smešta u odgovarajuću memorijsku jedinicu baze podataka. Po prijemu
Zahteva za isporuku informacije od strane Korisnika, druga aplikacija koja je pridodata
bazi podataka, odabire i šalje u spoljašnju komunikacionu mrežu, korišćenjem, na primer
TCP/IP ili UDP protokola, komunikacioni paket koji se isporučuje subjektu koji je
zatražio informaciju (MUP). Korišćenjem TETRA komunikacionog sistema SDS
porukom informacioni paket ,,stiže’’ do vršioca kontrole komercijalnog vozila koji je
inicirao zahtev za informacijom. Komunikacioni uređaj se napaja 12V DC, poseduje
bateriju za memorisanje konfiguracije uređaja i poseduje mogućnost ,,baferovanja’’ (
čuvanja neposlatih paketa informacija ).Uređaj radi na GSM, UTMS,EDGE protokolima
bežične komunikacije i sa RS 232 RS 485 TCP/IP ,UDP protokolima kao i sa
ugrađenim firmware za prevođenje RS 232 u TCP/IP – UDP –UTMS-EDGE. Uređaj je
predviđen za rad u teškim ambijetalnim uslovima ( -20 0C do +60 0C).
Institucije Republike Srbije planiraju da primene koncept kontrole transporta opasnih
materija na mreži svojih državnih puteva u skladu sa aktuelnim EU direktivama iz
pomenute oblasti. Prethodni predlog predstavlja optimalno rešenje za praćenje
komercijalnih vozila koja prevoze opasne materije u ovom momentu.
4.

OPIS V2V I V2I KONCEPT

Skraćenica V2V označava komunikacija između vozila ( Vehicle to Vehicle
communication) a skraćenica V2I označava komunikaciju između vozila i putne
infrastrukture ( Vehicle to Infrastructure communication).
Zašto je potrebna komunikacija između vozila na transportnoj mreži drumskog
saobraćaja? Pre svega , komunikacija između transportnih jedinica u drugim vidovima
saobraćaja je prisutna gotovo od same pojave drugih vidova transporta. Na primer, u
muzeju Srpskih železnica postoji Telegrafski sto, što znači da su železnička čvorišta bila
komunikaciono opremljena od početka uvođenja železnice u Srbiji. Takođe, u
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vazdušnom saobraćaju je nezamislivo funkcionisanje bez komunikacije između
komandnih centara i transportne jedince.
Za drumski saobraćaj je karakteristično da se uvodi radio veza za u taxi vozila, radi
upravljanja zahtevom i taksi uslugom na određenoj mreži saobraćajnica. Osim u taxi
vozila, prepoznata je potreba za postojanjem radio veze i u komercijalnim vozilima ,
prevashodno za transport tereta. Ovakvo stanje stvari bilo je prisutno na drumskoj
transportnoj mreži Srbije možemo reći, od 70-tih godina prošlog veka ( GSP taxi je imao
radio stanice).
Za beogradski gradski prevoz vezuje se još jedno tehničko rešenje iz klase
upravljanja, tačnije kontrole voznog parka (,,fleet management’’), kroz implementaciju
BUS PLUS Sistema. Upravljanje ,tačnije kontrolu voznih parkova (Fleet management)
su implementirale i mnoge druge transportne firme ( Pošte Srbije, JKP Beograd put,
kompanije za transport novca….).Naravno, tehničku podršku fleet management-u daju
aktuelni ISP u Srbiji.
Kroz implementaciju TETRA komunikacionog Sistema, MUP Republike Srbije je
obezbedio primenu i sledećih standarda ETSI TS 100 392-18: "Air interface
optimized applications". Sub-part 1: "Location Information Protocol (LIP)"; Subpart 2: "Net Assist Protocol (NAP)"; Sub-part 3: "Direct mode Over The Air
Management protocol (DOTAM)" , za potrebe svojih pripadnika – transportnih
jedinca koja su opremljena kolskom stanicom Sistema. Opisani protokoli služe kao
podvrsta V2Vi V2I koncepta.
V2V concept možemo odrediti kao duplex komunikacioni kanal koji se realizuje na
određenim kanalima unutar frekventnog opsega od 5,6- 5,9 GHz.
Ovakvo određenje je nepotpuno, jer samo određuje način komunikacije između
transportnih jedinica. Pored toga, postoje uređaji za komunikaciju sa svojim predajnim i
prijemnim antenama, protokoli komunikacije, predefinisane aplikacije. Recimo, za V2V
concept pridružuju se sledeće aplikacije:
• Izbegavanje sudara sa vozilom, Identifikacija vozila ispred, Identifikacija
vozila iza , Asistencija vozaču kod promene saobraćajne trake, Asistencija
vozaču kod uključenja u saobraćaj iz sporedne ulice , Upozorenje na
prekršaj prolaza kroz crveno svetlo , Upozorenje na prekoračenje brzine
kretanja u krivini ,Asistencija održavanja rastojanja prilikom zaustavljanja
na znaku stop, Upozorenje u zonama smanjene brzine ( zona 30 km/h),
Upozorenje na vremenske prilike locirane na jednu tačku, Upozorenje na
prekršaj pravila na znaku stop, Upozorenje na prekršaj pravila na
železničkom prelazu, Upozorenje na prekršaj vangabartinih dimenzija
vozila tj. tereta
Detaljni opis prethodno navedenih aplikacija, mesta njihova primene, iskustva kolega
tokom primene kao i drugi odgovori koji se dobijaju ,,povratnom spregom’’
(feedback),na žalost, obimom prevazilaze definisane granice ovog prikaza.
Postoji mogućnost organizovanja ,radionice’’ (workshopa) u kojoj bi tematski
obradile, na primer, aplikacije koje služe za Red Light Violation ( prekršaj prolaska kroz
crveno svetlo na raskrsnici na kojoj se saobraćaj reguliše primenom uređaja za
regulisanje saobraćaja/URS/ svetlosnim signalima) ,sa primerom koji je realizovan u
Beogradu i sa komentarima efekata rada primenjene aplikacije od strane zainteresovanih
strana ( Stakeholders).
V2I koncept bazira se na značajno većoj komunikaciji između vozila i
komunikacionog dela infrastrukture. Takođe, jedan od lejera ovih koncepata je i lejer
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određivanja tačne pozicije vozila na putu .Ovo se postiže GPS uređajima ( uz složene
multi senzor operacije i algoritme korekcije položaja koji se dobije iz GPRS uređaja). U
Republici Srbiji, postoje napori da se kroz tehničku dokumentaciju učine prvi koraci ka
obezbeđenju preduslova za uspostavu V2I koncepta na deonicama auto-puteva koji su u
izgradnji.
5.

ZAKLJUČAK

Bezbednost saobraćaja, kao ultimativna kategorija na listi društveno korisnih poduhvata,
prati trendove tehnoloških inovacija. Danas, nije uputno merila stepena bezbednosti
saobraćaja vezivati za statički podatak merene veličine koji je obrađen osnovnim alatima
matematičke statistike , nego za smislenu aktivnost koja doprinosi stepenu povećanja
bezbednosti u saobraćaju. U tome elementi i usluge ITS-a imaju svoj značaj. Bolje
uočavanje pešaka od strane vozača i obrnuto, primenom neke od V2V( u ovom slučaju
V2P tehnika) je više nego dovoljan pokazatelj zašto je uputno korišćenje elementa ITSa u lokalnoj zajednici. Prikaz određenog broja senzora ,aplikacija V2V i V2I koncepata
je pokušaj opredeljenja linije vodilje za kolege kako bi se osmelili da traže tehnička
rešenja za njihove svakodnevne probleme u održavanju postignutih rezultata u očuvanju
bezbednosti saobraćaja. Naravno, organizovanje radionica , webinar-a, jednom rečju
transfer know how ( znanja kako da rešim neki problem ) pre svega sa kolegama iz
referentnih evropskih udruženja i strukovnih organizacija, predstavlja, po mišljenu
autora,dobar način za bolje opisivanje tehničkih rešenja i primenjenih tehnologija iz ove
oblasti,a u funkciji povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici.
6.
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PREVENCIJA RIZIČNOG PONAŠANJA MLADIH U SAOBRAĆAJU –
STUDIJA ISTRAŽIVANJA ZA GRAD SARAJEVO
PREVENTION OF RISKY BEHAVIOUR OF YOUNG PEOPLE IN
TRAFFIC - RESEARCH STUDY FOR THE CITY OF SARAJEVO
Osman Lindov1, Adnan Omerhodžić2, Samir Džaferović3
Rezime: Vršnjačka edukacija je planski vođen proces kojim obučene, mlade i motivisane osobe
prenose znanja, navike, vještine, razmjenjuju stavove i iskustva sa svojim vršnjacima. Poznato je da
je u razvojnoj fazi mladosti uticaj vršnjaka najvažniji, a putem metode u kojoj vršnjaci savjetuju,
uče i prenose znanja, navike, stavove ili stilove ponašanja postižu se efikasni rezultati. Mladi ljudi
pokazuju otpor prema društvenim normama, autoritetu, a mladi čovjek – edukator je sličnog
socijalnog statusa kao i ostali mladi u grupi, ne djeluje kao osoba koja „pametuje“, savjetuje i izdaje
naređenja, a navedeni činioci povećavaju motivaciju mladih ljudi da se identifikuju sa pozitivnim
karakteristikama mladog edukatora. Također, povećanjem motivacije kod mladih ljudi dobit će se
dobra socijalno emocionalna klima za lakše prihvatanje savjeta, ideja ili uputa koje vršnjački
edukator prezentira. Dakle, vršnjački edukator je model za svoje vršnjake. U ovom radu će biti
predstavljen projekat prevencije rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju kroz metode vršnjačke
edukacije. Kroz edukaciju o saobraćajnoj sigurnosti omogućiti će se mladim ljudima da sagledaju
sve faktore sigurnosti u saobraćaju, kao i načine ponašanja u saobraćaju koja za cilj imaju smanjenje
saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju mladi ljudi. Aktivnosti obuhvataju realizaciju u svim
srednjim školama u Sarajevu, a educirani će biti svi učenici završnih razreda srednjih škola, kao i
po jedan profesor koordinator iz svake srednje škole u Gradu Sarajevu.
Ključne riječi: mladi, saobraćaj, rizik.
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PREVENCIJA RIZIČNOG PONAŠANJA MLADIH U SAOBRAĆAJU – STUDIJA ISTRAŽIVANJA ZA
GRAD SARAJEVO

Abstract: Peer education is a process that is conducted systematically, which trained, young and
motivated people transmit knowledge, habits, skills, exchange view sand experiences with their
peers. It is well known that in the development stage of juvenility peer influence is the most
important, by the method in which peers advise, teach and transmit knowledge, habits, attitudes or
behavior styles are achieve deffective results. Young peoples how resistance to the socialnorms, the
authority, and the youngman-aneducator of a similar social status as well as other young people in
the group, does not act as the person who "preach", advises and give orders, and the above elements
increase the motivation of young people to identify themselves with the positive characteristics of
young educators. Also, increasing the motivation of young people, willget to good social-emotional
climate to facilitate the acceptance of tips, ideas or instructions that peer educator presents. Thus,
the peer educator is a model for their peers. In this paper it will be presented the project of prevention
of risky behavior of young in traffic through peer education methods. Through education about
traffic safety will enable the young people to look at all factors of traffic safety, as well as ways of
behavior in traffic, which aimed at reducing traffic accidents involving young people. The activities
include implementation in all high schools in Sarajevo, and all final year students of high schools
will be trained, along with one teacher coordinator from each high school in Sarajevo.
Keywords: teenagers, transportation, risk

1.

UVOD

Mlade osobe predstavljaju najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju, s obzirom
da je više od 40% svih žrtava saobraćajnih nezgoda te starosne dobi. Prema izvještajima
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), saobraćajne nezgode su glavni uzročnik
smrtnosti mladih osoba u populaciji od 15 do 29 godina starosti. [2]Prema navedenom
javlja se potreba za značajnije učešće svih raspoloživih mogućnosti na rješavanju
navedenog problema, te razvijanje inovativnih metoda za efikasno postizanje željenih
ciljeva, odnosno smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i stradanja mladih učesnika u
saobraćaju.
U ovom radu predstavljen je okvirni pregled i model projektnih aktivnosti koje se
odnose na prevenciju rizičnog ponašanja mladih učesnika u saobraćaju, kroz istraživanje
i primjenu za Grad Sarajevo. Projektne aktivnosti se odnose na pružanje podrške u
vršnjačkoj edukaciji učenika srednjih škola o sigurnosti u saobraćaju u svrhu preventivnog
djelovanja na eliminaciji rizičnih ponašanja mladih učesnika u saobraćaju, te razvijanju
odgovornog djelovanja i učešća u saobraćaju.
2.

OSNOVNE AKTIVNOSTI

Vršnjačka edukacija je planski vođen proces kojim obučene, mlade i motivisane osobe
prenose znanja, navike, vještine, razmjenjuju stavove i iskustva sa svojim vršnjacima.
Ovim putem se mladi obrazuju, formiraju stavove te stiču motivaciju i vještine koje će ih
osnažiti kako bi zaštitili ne samo svoje zdravlje već i da se odgovorno ponašaju prema sebi
i svojoj okolini. Na taj način mladi učestvuju u aktivnostima koje ih se direktno tiču i tako
ostvaruju pristup informacijama koje su im potrebne. [5]Poznato je da je u razvojnoj fazi
mladosti uticaj vršnjaka najvažniji, a putem metode u kojoj vršnjaci savjetuju, uče i
prenose znanja, navike, stavove ili stilove ponašanja postižu se efikasni rezultati. Mladi
ljudi pokazuju otpor prema društvenim normama, autoritetu, a mladi čovjek – edukator
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je sličnog socijalnog statusa kao i ostali mladi u grupi, ne djeluje kao osoba koja
„pametuje“ i izdaje naređenja, a navedeni činioci povećavaju motivaciju mladih ljudi da
se identifikuju sa pozitivnim karakteristikama mladog edukatora. Također, povećanjem
motivacije kod mladih ljudi omogućiti će se dobra socijalna i emocionalna klima za lakše
prihvatanje savjeta, ideja ili uputa koje vršnjački edukator prezentira. Dakle, vršnjački
edukator je model za svoje vršnjake. Kroz edukaciju o saobraćajnoj sigurnosti i
saobraćajnoj kulturi, omogućiti će se mladim ljudima da sagledaju sve faktore sigurnosti
u saobraćaju, kao i načine ponašanja u saobraćaju koja za cilj imaju smanjenje
saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju mladi ljudi.
Aktivnosti će se realizirati u svim srednjim školama u Gradu Sarajevu, a educirani će
biti svi učenici završnih razreda srednjih škola. Edukacijom učenika-edukatora u svim
srednjim školama prema definisanim modulima sa neophodnim sadržajima, omogućiti će
se uslovi za stvaranje timova podrške koji će na kvalitetan način u svojim školama
promovisati edukativne sadržaje o sigurnom i odgovornom ponašanju mladih učesnika u
saobraćaju. Učenici-edukatori će steći trenerske vještine što podrazumijeva razvijanje
sklonosti za prihvatanje i uvažavanje drugačijeg stava, korištenje kritičkog mišljenja,
suradnju sa drugim članovima školske zajednice i izvan nje, kao i sposobnost
kooperativnog učenja komunikacijskih vještina.
Kroz edukaciju i praktičan prikaz kakav uticaj neodgovorno, nesigurno i nepravilno
ponašanje kojem su skloni mladi učesnici u saobraćaju ima na sigurnost učesnika u
saobraćaju, omogućiti će se mladima pravilno sagledavanje tog segmenta njihove
sigurnosti i razviti svijest o tome da, navedena rizična ponašanja, odnosno rizične faktore
ne primjenjuju kao učesnici u saobraćaju. Također, omogućiti će se da mladi usvojena
znanja i vještine adekvatno prenesu na svoje vršnjake, a sve u cilju poboljšanja stanja
sigurnosti saobraćaja.
3.

OPIS PROBLEMA, CILJNA GRUPA, CILJEVI

Prema podacima Ujedinjenih nacija, procjenjuje se da u svijetu, svake godine, u
saobraćajnim nezgodama pogine oko 1,2 miliona ljudi, a preko 50 miliona bude
povrijeđeno. Na putevima u Bosni i Hercegovini u 2014. godini dogodilo se ukupno
36.255 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 297 osoba, a 10.067 osoba je teže ili
lakše povrijeđeno.[1] Mladi predstavljaju najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju,
s obzirom da je više od 40% svih žrtava saobraćajnih nezgoda te starosne dobi.
Prema lokalnom istraživanju na području Grada Sarajeva, mladi u populaciji
srednjoškolskog uzrasta u saobraćaju najviše aktivno učestvuju kao pješaci. Također,
navedene populacije u nešto manjem procentu u saobraćaju učestvuju i kao putnici i
neznatno kao vozači. Saobraćajna kultura je dio opće kulture, s tim da visok stepen
saobraćajne kulture može podrazumijevati nizak stepen ozlijeđenih i poginulih
stanovnika. [3]
Najrizičniji faktori koji dovode do grešaka pješaka kao mladih učesnika u saobraćaju,
a koji mogu uzrokovati saobraćajne nezgode i stradanja su:
• kretanje po operativnoj površini kolovoza namijenjenoj za kretanje vozila,
kretanje po operativnoj površini kolovoza namijenjenoj za kretanje vozila
kada pored kolovoza postoje izgrađeni trotoari i površine za kretanje pješaka,
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neadekvatno kretanje kolovozom kada pored kolovoza ne postoje izgrađeni
trotoari i površine za kretanje pješaka,
• zadržavanje na operativnoj površini kolovoza namijenjenoj za kretanje
vozila,
• korištenje operativne površine kolovoza za igru, prelazak kolovoza na
mjestima gdje ne postoje obilježeni pješački prelazi,
• prelazak preko kolovoza na nepreglednim i opasnim mjestima na cesti,
• nepoštivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije (semafor) prilikom prelaska
preko kolovoza,
• nesavjesno i neodgovorno prelaženje i pretrčavanje kolovoza bez obraćanja
pažnje na kretanje vozila.
U saobraćajnim nezgodama u kojima stradaju mladi, najčešće stradaju kao pješaci.
Saobraćajne nezgode se mogu predvidjeti i spriječiti. Zato je neophodno prije svega
povećanje svijesti o značaju sigurnog i odgovornog ponašanja, te povećanje svijesti o
značaju saobraćajne kulture, posebno u populaciji mladih učesnika u saobraćaju. Ovaj
projekat obraća se tim mladim učesnicima u saobraćaju.
Osnovni cilj projekta je pružanje podrške (prevencija rizičnog ponašanja i
unaprjeđenje odgovornog ponašanja u saobraćaju) ciljnoj skupini učesnika projekta u
jačanju osobnih kompetencija, motivisanju za cjeloživotno učenje, primjenu stečenih
znanja i vještina u unapređenju sigurnosne kulture mladih. [4]Cilj je da se kod ove
populacije podigne svijest o značaju poštovanja saobraćajnih propisa, naročito kada je
riječ o ponašanju mladih u svojstvu pješaka kao učesnika u saobraćaju i odnos prema
saobraćajnoj infrastrukturi i ostalim učesnicima u saobraćaju.
Kao podciljevi projektnih aktivnosti izdvaja se sljedeće:
• spoznaja realnih opasnosti u saobraćaju i rješavanje eventualnih nedoumice
koje su imali mladi učesnici u saobraćaju,
• edukacija učenika o konceptima i strategijama interaktivnog i aktivnog učenja
(timski rad, kooperativno učenje, učenje kao multipli aktivnosti, trenerske
vještine),
• vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu, prilagođavanje materijala za
radionice i učenje,
• senzibilizacija učenika za društveno odgovorne učesnike u saobraćaju,
• unaprjeđenje kvalitete interpersonalnih odnosa,
• saobraćajna kultura u funkciji preventivnog djelovanja,
• ojačati i promovisati tim učenika-edukatora za pružanje podrške u edukaciji
vršnjaka i
• educirati i motivisati tim nastavnika-koordinatora za pružanje podrške
učenicima i drugim kolegama nastavnicima, u ovom i drugim projektima koji
se odnose na edukaciju u saobraćaju.
Direktni korisnici su svi učenici završnih razreda srednjih škola u Gradu Sarajevu.
Indirektni korisnici su mladi kojima će iskustva i stavovi vršnjačkom edukacijom biti
preneseni od strane direktnih korisnika, mladi koji će biti informisani putem sredstava
javnog informisanja, interneta i društvenih mreža, te javnost koja će o provedenim
projektnim aktivnostima biti informisanja putem medija.
•
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4.

MODEL AKTIVNOSTI PREVENCIJE RIZIČNOG PONAŠANJA MLADIH

U nastavku je opisan prijedlog planiranog modela aktivnosti prevencije rizičnog
ponašanja mladih u saobraćaju kroz metode vršnjačke edukacije, a koji će se realizirati na
području Grada Sarajeva. Planirani period trajanja projektnih aktivnosti je oko 9 mjeseci.
Projektnim aktivnostima je planiran obuhvat od 36 srednjih škola na području Grada
Sarajeva, odnosno 36 nastavnika koordinatora, oko 70 učenika edukatora i preko 2000
učenika završnih razreda srednjih škola kao direktnih korisnika. U svakoj srednjoj školi,
odnosno u svakom odjeljenju završnih razreda, učenici edukatori će metodom vršnjačke
edukacije realizirati predavanja prema unaprijed definisanim modulima, stečenim
iskustvima i znanjima. Navedena predavanja će biti realizirana u toku nastavnih aktivnosti
u okviru predviđenih časova odjeljenskih zajednica. Također kao indirektni korisnici
obuhvaćeni će biti i ostali učenici nižih razreda srednjih škola, ostali nastavnici, članovi
porodica učenika edukatora, mediji i društvena zajednica.
Aktivnosti čine pripremne aktivnosti, glavne aktivnosti i završne aktivnosti. Pripremne
aktivnosti čine:
• Uspostavljanje saradnje sa srednjim školama;
• Uspostavljanje saradnje sa medijima;
• Promocija na društvenim mrežama;
• Anketiranje i istraživanje nivoa saobraćajne kulture kod učenika srednjih
škola;
• Anketiranje i istraživanje poznavanja saobraćajnih propisa učenika srednjih
škola;
• Izrada modula za provođenje edukacije;
• Priprema predavača (tim trenera vršnjačke edukacije);
• Priprema učenika-edukatora;
• Priprema prezentacije i radionica.
Glavne aktivnosti čine:
• Realizacija treninga prema modulu za učenike edukatore (Motivacija;
Usvajanje osnovnih principa komunikacijskih vještina; Strategije
interaktivnog i aktivnog učenja; Senzibilirati učenike edukatore na značaj
prevencije rizičnog ponašanja u saobraćaju; Osnažiti sliku o sebi kod učenika
edukatora i motivisati ih da prenose proaktivne i pozitivne stavove o
saobraćajnoj kulturi i edukaciji učenicima vršnjacima; Promovisati značaj
vlastite odgovornosti za bezbjedno učešće u saobraćaju kod učenika
edukatora);
• Realizacija treninga prema modulu za nastavnike koordinatore (Motivacija;
Razbijanje stereotipa o edukaciji u saobraćaju; Osnaživanje nastavnika bilo
kojeg obrazovnog profila da se aktivno uključe u realizaciju sadržaja iz
oblasti edukacije u saobraćaju; Podizanje svijesti nastavnika o značaju
odgovornog pristupa u radu na izgradnji saobraćajne kulture; Podsticati
kreativan rad nastavnika);
• Realizacija treninga prema modulu za učenike edukatore i nastavnike
koordinatore o aspektima sigurnosti saobraćaja (Sigurnost u saobraćaju;
Faktori sigurnosti u saobraćaju; Učesnici u saobraćaju; Rizik u saobraćaju;
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•

•

Saobraćajne nezgode; Saobraćajna kultura; Uloga i značaj poštivanja
saobraćajnih propisa; Osnovni saobraćajni propisi vezani za mlade učesnike
u saobraćaju; Rizična i neodgovorna ponašanja u saobraćaju; Alkohol i
opojna sredstva kao uročnik saobraćajnih nezgoda i stradanja u saobraćaju;
Brzina kao uzročnik saobraćajnih nezgoda i stradanja u saobraćaju;
Agresivna vožnja i neodgovorno ponašanje u saobraćaju; Nekorištenje
sigurnosnog pojasa kao uzročnik stradanja u saobraćaju; Korištenje mobitela
u saobraćaju kao uzročnik saobraćajnih nezgoda i stradanja u saobraćaju;
Pješaci kao učesnici u saobraćaju; Biciklisti kao učesnici u saobraćaju;
Odgovorno ponašanje u saobraćaju i očuvanje saobraćajne infrastrukture i
okoline; Osobni doprinos u poboljšanju sigurnosti saobraćaja i saobraćajne
kulture);
Realizacija radionica u srednjim školama (učenici edukatori educiraju
vršnjake, uz prisustvo profesora koordinatora, koji je također prošao trening;
Tim edukatora iz komisije obavezan je prisustvovati realizaciji edukacije u
školi i pomoći pri realizaciji sadržaja;
Promocija realiziranih aktivnosti i upoznavanje javnosti (nakon svake
održane radionice pripremiti izvještaj i povratnu informaciju o sprovedenim
aktivnostima).

Završne aktivnosti čine:
• Anketiranje i istraživanje postignutih efekata nakon realiziranih aktivnosti
(Isti upitnik koji će se primjeniti u uvodnom dijelu projekta, prije početka
edukacije, treba primjeniti šest mjeseci nakon završenih aktivnosti);
• Promocija realiziranih aktivnosti i postignutih rezultata;
• Okrugli sto (upoznati javnost o značaju prevencije rizičnog ponašanja mladih
u saobraćaju; prezentovati javnosti završni izvještaj; dati savjete za dalje
preventivno djelovanje u zajednici, a koje se tiče edukacije u saobraćaju,
osobito mladih; senzibilizirati društvenu zajednicu za značaj cjeloživotne
edukacije za učešće u saobraćaju);
• Izrada priručnika kao refleksija iskustva i rada u projektnim aktivnostima;
• Završni izvještaj.
5.

ODRŽIVOST MODELA AKTIVNOSTI

Navedene aktivnosti su čvrst temelj uspostavljanja osnove za dugoročnu saradnju
srednjih škola i drugih interesnih subjekata u Gradu Sarajevu na polju edukacije u
saobraćaju. Realizacijom navedenih projektnih aktivnosti trajno će biti obezbjeđen
adekvatan materijal (prezentacije, pokazne vježbe, testovi, ankete, simulacije, video
prilozi, brošure) koji će se moći koristiti u narednom periodu u svrhu istih i sličnih
aktivnosti poboljšanja saobraćajne kulture i sigurnosti saobraćaja. Također, realizacijom
projektnih aktivnosti uz aktivno učešće i ključnu ulogu učenika srednjih škola kroz metode
vršnjačke edukacije, postiće se spoznaja, promocija i značajna afirmacija saobraćajne
kulture i odgovornog ponašanja u saobraćaju kod mladih učesnika u saobraćaju.
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Adekvatno definisani moduli vršnjačke edukacije, dobro osmišljena predavanja,
testovi, ankete i simulacione vježbe garantuju da će mladi u dužem periodu zapamtiti
naučeno, da će stečena znanja zadržati i primijeniti prilikom učestvovanja u saobraćaju.
Kroz projektne aktivnosti biće uspostavljena široka saradnja između srednjih škola,
ministarstva obrazovanja, fakulteta, lokalne samouprave, medija i svih aktivno uključenih
institucija i njihovih predstavnika. Sve navedeno predstavlja čvrstu osnovu i dobro
izgrađen sistem za uspješnu realizaciju i održivost ovog projekta u budućnosti.
6.

ZAKLJUČAK

Realizacijom aktivnosti prevencije rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju, izvršit će se
upoznavanje ciljne skupine, odnosno učenika završnih razreda srednjih škola sa
najrizičnijim faktorima koji dovode do grešaka učesnika u saobraćaju, a koji mogu
uzrokovati saobraćajne nezgode i stradanja. Također, poseban tretman će biti usmjeren na
rizična i neodgovorna ponašanja kojima su skloni mladi učesnici u saobraćaja, odnosno
mladi iz ciljne skupine. Posebno kroz realizaciju i provođenje aktivnosti (prezentacija,
pokaznih vježbi, video priloga, simulacija, takmičenja, anketiranja, testiranja), uticat će se
na svijest učenika o značaju prihvatanja odgovornosti prilikom učešća u saobraćaju i
poštivanju saobraćajne kulture, a sve u svrhu poboljšanja sigurnosti, smanjenja broja
saobraćajnih nezgoda i stradalih u saobraćaju.
7.
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ПОНАШАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА: МЕРЕЊЕ
РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА КОЈИ ВРШЕ ПРЕВОЗ ОПАСНЕ
РОБЕ У СРБИЈИ
BEHAVIOURS OF PROFESSIONAL DRIVERS: MEASUREMENT RISK
BEHAVIOURS OF DRIVERS WHO PERFORM TRANSPORTATION
OF DANGEROUS GOODS IN SERBIA
Борис Антић1, Далибор Пешић2, Ненад Милутиновић3, Марко Маслаћ4
Резиме: Упитници понашања возача (DBQ) користe се да испитају одређена ризична
понашања возача. Мали број истраживања користио је овај алат да опише понашања
професионалних возача. Узимајући у обзир да ниво безбедности саобраћаја у оквиру локалне
заједнице у великој мери зависи од понашања свих учесника у саобраћају, веома је важно
спроводити истраживања понашања професионалних возача у саобраћају. Циљ овог рада је
примена постојеће верзије DBQ упитника на возачима који превозе опасну робу у Србији.
Поред извршене валидације овог упитника на возачима који врше превоз опасне робе,
примењена верзија DBQ упитника је побољшана додавањем питања везаних за употребу
мобилног телефона у току вожње. Упитник је попунило 354 испитаника, који раде у оквиру
неколико транспортних компанија у Србији. Резултати су показали да су прекршаји и
пропусти позитивно повезани са старошћу и мобилношћу возача. Док су грешке негативно
повезане са годинама возачког искуства. У оквиру обрађеног узорка најмањи број
девијантних понашања су показали возачи класе 4 опасне робе, док су највећи број
девијантних понашања показали возачи класе 9 опасне робе. Добијени резултати овог и
сличних истраживања, указују ближе у ком смеру је потребно унапређивати безбедност
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ПОНАШАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА: МЕРЕЊЕ РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА КОЈИ
ВРШЕ ПРЕВОЗ ОПАСНЕ РОБЕ У СРБИЈИ

саобраћаја у локалним заједницама, односно које теме је потребно обрадити на семинарима
унапређивања знања професионалних возача у саобраћају.
Кључне речи: DBQ упитник, понашања, возачи опасне робе, Србија, факторска анализа.
Abstract: Driver behaviour questionnaire (DBQ) are used to examine determined risky driving
behaviours. Small number of studies has used that tool to describe the behaviour of professional
drivers. Considering the fact that the level of traffic safety within the local community heavily
depends on the behaviour of all road users, it is very important to conduct research behaviour of
professional drivers in traffic. The aim of this paper is the application of existing versions DBQ
questionnaires to drivers who transport dangerous goods in Serbia. In addition to the completed
validation of the questionnaire to drivers who do transportation of dangerous goods, applied DBQ
version of the questionnaire was also improved by the addition of questions related to the use of
mobile phones while driving. The questionnaire was completed by 354 respondents, who works in
the framework of several transport companies in Serbia. The results showed that the violations and
lapses positively associated with age and mobility of drivers. On the other hand, errors were
negatively correlated with the years of driving experience. Within the processed sample the smallest
number of deviant behaviour showed drivers class 4 dangerous goods, while the largest number of
deviant behaviour drivers of class 9 dangerous goods. The results of this and similar researches
indicate closer to the direction in which it is necessary to improve safety in local communities, and
which topics should be covered in seminars to improve knowledge of professional drivers in traffic.
Keywords: DBQ questionnaire, behaviour, drivers of dangerous goods, Serbia, factor analysis.

1.

УВОД

Велики број истраживања у свету раализован је са намером да се измере
одређења ризична понашања возача, која могу бити у директној вези са настанком
саобраћајне незгоде. Разлог за спровођење ових истраживања огледа се у чињеници
да се људски фактор као доприносилац настанку саобраћајне незгоде јавља у 90 95% (Rumar, 1985).
Први инструмент за мерење ризичних понашања возача (Driver Behaviour
Questionnaire - DBQ) развили су Reason et al. (1990). Ризична понашања возача у
овом истраживању била су подељена у три карактеристичне групе: прекршаји,
грешке и пропусти. Касније верзије DBQ укључивале су и понашања која су
усмерена ка осталим учесницима у саобраћају, као што су агресивна (Lawton et al.,
1997b) и позитивна понашања (Özkan and Lajunen, 2005a).
Упитник понашања возача DBQ потврђен је у великом броју земаља: Финска
(Bianchi and Summala, 2004), Холандија (Lajunen et al., 2003), Велика Британија
(Parker et al., 2000), Нови Зеланд (Sullman et al., 2002), Кина (Xie and Parker, 2002),
Аустралија (Newnam et al., 2004) и Француска (Guého et al., 2014). У зависности од
примењене верзије DBQ, социјалних и културних разлика између наведених
земаља, аутори су дошли до различитих резултата, али као најважнији закључак се
издваја уклапање ризичних понашања возача у трофакторско и четворофактоско
решење. Мали број факторских решења показао је да возачи не праве разлику
између група ризичних понашања (најчешће између прекршаја и грешака).
За разлику од истраживања понашања возача приватних возила, мали број
истраживања је реализован са намером да утврди одређена ризична понашања
професионалних возача (Dimmer and Parker, 1999; Lynn and Lockwood, 1998; Xie and
Parker, 2002). Возачи чије је основно занимање управљање моторним возилом имају
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49% већу шансу да учествују у саобраћајној незгоди, у односу на возаче које возило
користе у приватне сврхе (Lynn and Lockwood, 1998). Поред тога, 27%
професионалних возача доживи саобраћајну незгоду у периоду од три године, док
је у истом периоду 18% осталих возача доживи саобраћајну незгоду (Dimmer and
Parker, 1999).
Резултати спроведених упитника понашања професионалних возача - DBQ
показали су да се ризична понашања ове групе возача најбоље уклапају у
петофакторска и шестофакторска решења. Овакви резултати нам показују да
професионални возачи праве разлику између свих постављених врста ризичног
понашања, што код осталих возача није случај. С тога се као закључак изводи да
није могуће генерализовати резултате ризичних понашања свих возача, већ је
неопходно спроводити DBQ упитнике посебно за професионалне возаче, а посебно
за остале возаче. (Sullman et al., 2002).
Професионални возачи се могу поделити у неколико карактеристичних група:
возачи путничких аутомобила, возачи лаких доставних возила, возачи аутобуса и
возачи тешких теретних возила. У оквиру ових основних група, могуће су и даље
поделе професионалних возача у зависности од природе њиховог радног места.
Као посебна група професионалних возача тешких теретних возила издвајају се
возачи који превозе опасну робу. Возачи који врше превоз опасне робе поседују
специфичне карактеристике понашања које се односе на демографску структуру,
вештине и статове према вожњи у односу на остале возаче.
Основни разлог за спровођење овог истраживања огледа се у чињеници да се
број саобраћајних незгода у којима учествују возачи који врше превоз опасне робе
константно повећава (Oggero, 2005). Поред тога, важно је нагласити да је стопа
саобраћајних незгода у којима учествују ови возачи највећа на градским
саобраћајницама, односно у насељу. Ово истраживање има за циљ:
да применом DBQ упитника за професионалне возаче утврди одређена
ризична понашања возача који врше превоз опасне робе,
да утврди повезаност старости, година возачког искуства у превозу опасне
робе, мобилности и класе опасне робе са ризичним понашањима,
валидацију и унапређење DBQ упитника за возаче опасне робе у Србији.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

DBQ упитник за возаче опасне робе спроведен у Србији је заснован на већ
потврђеним верзијама упитника понашања професионалних возача - DBQ (Davey et
al., 2007; Xie and Parker, 2002; Sullman et al., 2002) спроведеним у Аустралији, Кини
и на Новом Зеланду. Као и на верзији која укључује позитивна понашања према
осталим учесницима у саобраћају (Özkan and Lajunen, 2005a).
DBQ упитник за возаче опасне робе садржао је питања која су у претходним
истраживањима имала највеће факторе оптерећења. Поред тих питања укључена су
и питања везана за употребу мобилног телефона у току вожње.
У Србији је на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, члан 28.
(став 1.), дефинисано следеће: „Возач не сме да користи телефон, односно друге
уређаје за комуникацију уколико нема, односно не користи опрему која омогућава
телефонирање без ангажовања руку за време вожње“. Имајући ово у виду, питања
која су коришћења у упитнику, а везана су за употребу мобилног телефона у току
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вожње, сврстана су у групу прекршаја. Питања се односе на разговор мобилним
телефоном и читање садржаја (поруке, интернет) у току вожње.
Метод прикупљања података био је упитник, коју је попунило 354 испитаника.
Упитници су дељени возачима који врше превоз опасне робе у оквиру неколико
компанија која се баве овом делатношћу транспорта, на редовним проверама знања
(периодичним обукама) возача опасне робе у Србији. Упитник се састојао из два
дела. У првом делу су се налазила питања која су обухватала социо-демографска
обележја (старост, образовање), као и питања која су се односила на укупне године
возачког искуства, године искуства у превозу опасне робе, број недељних часова на
раду, пређену годишњу километражу, број учињених прекршаја и учешће у
саобраћајним незгодама у последње три године. Сва ова питања су била затвореног
типа, односно испитаници су заокруживали један од понуђених одговора.
Други део упитника се односио на понашања возача у саобраћају, а он се
састојао од двадесет једног питања, подељених у пет група (прекршај, грешка,
пропуст, агресивна и позитивна понашања). Прву групу чинила су питања која су се
односила на прекршаје у саобраћају. Прекршај је дефинисан као намерно одступање
од законских правила (Reason et al., 1990, нпр. „Претицање спорог возила вршим са
десне стране.“). Грешке су дефинисане као излагање возача опасности, али без
непоштовања законских правила (Parker et al., 1995b, нпр. „Нисам погледао у
огледало приликом промене траке.“). Пропусти су дефинисани као непогодно
понашање у вези са недостатком концентрације (Parker et al., 1995b, нпр. „Укључио
сам погрешан уређај на возилу (уместо брисача, укључио сам показивач правца).“).
Позитивно понашање је дефинисано као понашање које удовољава друштвеним
интеракцијама (Özkan and Lajunen 2005a, нпр. „Избегавам коришћење брзе траке
како не бих успорао саобраћајни ток.“), док је агресивно понашање дефинисано као
конфликтно понашање према другим учесницима у саобраћају, и као такво
представља једну врсту агресивних прекршаја у саобраћају (Lawton et al., 1997b,
нпр. „Користим звучне сигнале (сирену) како бих исказао своју љутњу.“). У овом
делу је коришћена скала процене, односно Ликертова скала, а понуђени су одговори
од 1 до 6, при чему је 1 „Никада“, а 6 „Веома често“.
Подаци су анализирани у статистичком софтверском пакету IBM SPSS v.22. За
оцену вредности одговора коришћена је медијана одговора. Важно је напоменути
да је нормалност дистрибуције тестирана Kolmogorov-Smirnov тестом. С обзиром да
је дистрибуција података у великој мери одступала од нормалне расподеле,
употребљене су непараметарске методе (Spearman’s rank correlation и Kruskal Wallis test). Унутрашња поузаданост упитника утврђена је коришћењем Cronbach’s
alpha статистике.
Анализа главних компонената (Principal Component Analysis - PCA) је
коришћењем Kaiser’s критеријума и Varimax rotation методе истражила је основну
структуру упитника и показала удруживање различитих понашања возача по
групама. Праг статистичке значајности је постављен на конвенционалном нивоу p
≤0.05.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Истраживање је обухватило 354 возача који врше превоз опасне робе,
запошљених у неколико транспортних компанија у Републици Србији.
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Најзаступљеније старосне групе возача биле су 31-40 и 41-50 година (37.6% и
32.5%). У погледу образовања, највећи број возача се изјаснио да има средње
образовање (88.7%). Највећи број акетираних возача поседује возачку дозволу 1115 година (29.7%), док је број година возачког искуства у превозу опасне робе
најзаступљенији у групама 1-5 и 6-10 година (33.9% и 26.6%). Најзаступљеније
класе опасне робе које превозе анкетирани возачи су класа 3 (41.5%), класа 2
(19.2%), класа 9 (15.3%) и класа 4 (12.4%). Возачи су се такође изјаснили да је
најчешћа пређена годишња километража у распону 30 000 – 50 000 км (34.2%), док
се број недељних сати проведених на раду, односно у вожњи кретао у распону 36 45 сати (39.2%). Када је у питању број начињених (санкционисаних) прекршаја,
највећи број возача (67.2%) се изјаснио да у протекле три године није кажњаван за
учињен прекршај у току вожње на радном месту, као и да у истом периоду није
учествовао у саобраћајној незгоди (96.6%).
Табела 1. Опис узорка

Старост

Године возачког искуства
у превозу опасне робе

Пређена годишња
километража

Класе опасне робе

21-30
31-40
41-50
51-65
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
< 10 000
10 000-30 000
30 000-50 000
> 50 000
класа 2
класа 3
класа 4
класа 9

N
44
133
115
62
120
94
60
59
21
34
92
121
107
68
147
44

%
12.4
37.6
32.5
17.5
33.9
26.6
16.9
16.7
5.9
9.6
26.0
34.2
30.2
19.2
41.5
12.4

54

15.3

Имајући у виду да је ово прва употреба оваквог алата у Србији, испитана је
интерна конзистентност (Cronbach’s alpha) и извршена је анализа главних
компонената (PCA). Унутрашњa конзистентност (Cronbach’s alpha) израчуната је за
прекршаје (.74), грешке (.72), пропусте (.84), агресивна (.67) и позитивна понашања
(.70). Cronbach’s alpha тест је показао прихватљиву унутрашњу конзистентност за
све групе питања, осим за агресивна понашања. Анализа главних компонената са
Varimax rotation методом спроведена на свим питањима у упитнику. Подаци се
најбоље уклапају у петофакторско решење, што чини 60.4% укупне варијансе.
Анализа главних компонената је потврдила петофакторско решење, као што је
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приказано у табели 2. Факторска оптерећења веома добро одговарају свим ставкама
у упитнику.
Табела 2. Анализа главних компонената (Rotated Component Matrix)

Ротирана матрица компонената
Компонента (фактор)
1
Читам садржај (поруке, интернет)
Пролазим кроз раскрсницу иако знам да је
упаљено црвено светло
Разговарам телефоном
Претицање спорог возила вршим са десне
стране
Користим дуга светла при вожњи како бих
ометао возило које ми долази у сусрет
Занемарио сам (прекорачио) ограничење
брзине
Погрешно сам проценио брзину возила које
ми долази у сусрет (приликом претицања,
левог скретања)
Погрешно сам проценио трајање зеленог
светла на семафору и нисам могао безбедно
да се зауставим
Пропустио сам искључење на аутопуту због
немогућности промене траке
Нисам погледао у огледало приликом
промене траке
Укључио сам погрешан уређај на возилу
(нпр. уместо брисача, укључио сам
показивач правца)
Нисам уочио саобраћајни знак поред пута јер
сам био замишљен
Погрешно тумачење саобраћајних знакова
ме је одвело на погрешан пут
Нисам уочио пешака на пешачком прелазу
Одмахујем руком јер сам незадовољан
понашањем осталих возача
Користим звучне сигнале (сирену) како бих
исказао своју љутњу
Промену саобраћајне траке (престројавање
возила) вршим у последњем тренутку
Намерно возим споро како бих нервирао
возаче који се крећу иза мене

2

3

4

.843
.821
.729
.697
.669
.295
.729
.723
.668
.667
.870
.833
.813
.721
.872
.750
.459
.349
.806
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Избегавам коришћење брзе траке како не
бих успорио саобраћајни ток
Усклађујем своју брзину како бих помогао
возачу да ме претекне
Држим потребно одстојање како не бих
узнемирвао возача испред себе
Пропуштам пешаке иако имам првенство
пролаза
Проценат објашњења варијансе (%)

.763
.760
.403
18.4 12.2

10.9 10.2

8.7

Фактор 1 „прекршај“, објаснио је 18.4% варијансе. Прекршај је дефинисан са
шест питања, од којих се четири односе свесно чињење прекршаја у току вожње
(„Претицање спорог возила вршим са десне стране“, фактор оптерећења: .697), док
се два питања односе на употребу мобилног телефона у току вожње („Читам садржај
(поруке, интернет)“, фактор оптерећења: .843).
Фактор 2 „пропуст“, објаснио је 12.2% варијансе. Пропуст је дефинисан са
четири питања. У истраживању које је спровео Reason et al. (1990) пропуст је
дефинисан као понашање које је у вези са недостатком концентрације („Укључио
сам погрешан уређај на возилу (нпр. уместо брисача, укључио сам показивач
правца)“, фактор оптерећења: .870).
Фактор 3 „грешке“, објаснио је 10.9% варијансе. Грешке су дефинисане са
четири питања. Грешке представљају излагање возача опасности, али без
непоштовања законских правила („Нисам погледао у огледало приликом промене
траке“, фактор оптерећења: .667).
Фактор 4 „позитивна понашања“, објаснио је 10.2% варијансе. Позитивна
понашања су дефинисана са четири питања. Позитивна понашања представљају
понашања која удовољавају друштвеним интеракцијама („Избегавам коришћење
брзе траке како не бих успорио саобраћајни ток“, фактор оптерећења: .806).
Фактор 5 „агресивна понашања“, објаснио је 8.7% варијансе. Агресивна
понашања су дефинисана са четири питања. Агресивна понашања су конфликтна
понашања према другим учесницима у саобраћају, у овом случају према возачима
(„Користим звучне сигнале (сирену) како бих исказао своју љутњу“ фактор
оптерећења: .750).
4.

ДИСКУСИЈА

Упитник понашања возача (DBQ) је потврђен на возачима који врше превоз
опасне робе у Србији. Резултати су показали да се подаци најбоље уклапају у
петофакторско решење, што објашњава 60.4% варијансе. Факторска анализа је
потврдила пет оса (група): прекршаји, пропусти, грешке, позитивна и агресивна
понашања.
У раду је испитан утицај старости, година возачког искуства (укупно и у превозу
опасне робе), мобилности (број недељних часова на раду и пређена годишња
километража) и класе опасне робе на ризична понашања возача у току превоза
опасне робе.
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Старост испитаника је позитивно повезана са пропустима и позитивним
понашањима, док је негативно повезана са грешкама. Овакав резултат нам показује
да старији возачи чине више пропуста у односу на млађе возаче, али и мање грешака.
Старији возачи показују већу одговорност и више стрпљења у односу на млађе
возаче (Xie and Parker, 2002), што је директно повезано са већим степеном
исказивања позитивних понашања према другим учесницима у саобраћају.
Прекршаји и агресивна понашања нису повезана са старошћу возача.
Године возачког искуства су такође, као и старост, позитивно повезане са
пропустима и позитивним понашањима. Поред тога године возачког искуства су
позитивно повезане и са прекршајима. Возачи са краћим возачким искуством
склони су прављењу већег броја грешака од возача са дужим возачким искуством.
Овакав резултат можемо правдати на начин да се са повећањем возачког
искуства повећава самопоуздање возача, које са једне стране смањује број грешака,
али са друге стране повећава број пропуста и прекршаја. Добијени резултати у
Србији, по питању повезаности возачког искуства и ризичних понашања, потврђују
истраживања на професионалним возачима у Аустралији (Davey et al., 2007), Кини
(Xie and Parker, 2002), и на Новом Зеланду (Sullman et al. 2002).
Поред укупних година возачког искуства, у раду је посебно испитана и
повезаност возачког искуства у превозу опасне робе са ризичним понашањима.
Резултати су показали да се са повећањем година возачког искуства у превозу
опасне робе повећава број прекршаја и агресивних понашања према осталим
учесницима у саобраћају.
Повезаност мобилности возача који превозе опасне робу са ризичним
понашањима у току вожње испитана је са два аспекта: кроз број недељних часова
на раду и кроз годишњу пређену километражу. Повећање мобилности, односно
повећање броја недељних часова на раду, позитивно је повезано са прекршајима и
грешкама, а негативно је повезано са позитивним понашањима. Возачи који врше
превоз опасне опасне робе, често се на свом послу сусрећу са притиском, ради
извршења радних задатака у предвиђеном року. Такве околности се директно
огледају кроз њихова ризична понашања, прављењем прекршаја и грешака.
Најчешћи пријављени облик прекршаја је прекорачење брзине, што је потрвдило и
истраживање спроведено у Аустралији (Davey et al., 2007). Док се повећање грешака
директно повезано са умором возача.
Годишња пређена километража је такође позитивно повезана са прекршајима,
грешкама и агресивним понашањима. Повећање девијантних понашања возача се
повећава са пређеном годишњом километражом у свим истраживањима која су
укључивала ризична понашања возача. На основу повећања пређене годишње
километраже повећава се и ризик од учешћа у саобраћајној незгоди, што су
потврдила бројна истраживања (Lawton et al., 1997a; Davey et al., 2007; Stradling et
al., 1998). Из овога се може закључити да су ризична понашања возача у директној
вези са настанком саобраћајних незгода.
Поређењем возача који врше превоз опасне робе по класама које превозе,
дошло се до резултата да најмање девијантних понашања у току вожње показују
возачи опасне робе класе 4. Возачи класа 2 и 3 који су уједно и најзаступљенији на
путевима (превозе гасове и нафтне деривате), се разликују по прављењу пропуста и
позитивних понашања. У оба случаја се издвајају возачи класе 3. Највећи број
девијатних понашања (прекршаја и агресивних понашања) показали су возачи класе
9 (остале опасне материје). Занимљив резултат је да између свих поређених група
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није уочена статистички значајна разлика по питању прављења грешака, што
показује да возачи опасне робе приступају својим радним задацима са високим
нивоом пажње.
5.

ЗАКЉУЧАК

Понашање које се мерило овим упитником може да буде добар приступ
објективног мерења ризичног понашања. DBQ упитник је потврђен у великом броју
земаља и представља основу за мерење понашања возача. Резултати добијени
бројним истраживања на основу DBQ упитника, која су спроведена на возачима
приватних возила, се не могу генерализовати, већ је неопходно спроводити
истраживања и на професионалним возачима, због њихових специфичних
карактеристика.
Возачи опасне робе девијантна понашања у саобраћају исказују у мањем
проценту у односу на остале возаче. Разлике у понашањима возача опасне робе и
осталих возача се могу правдати на начин да су возачи опасне робе имали знатно
више обука вожње од осталих возача, па су њихове вештине управљањем возилом
знатно на вишем нивоу. Поред тога, возачи опасне робе због специфичности својих
возила (масе и димензије) имају мању могућност маневрисања возилом, па се ређе
излажу ризику. Затим просечна старост возача опасне робе је знатно је већа од
осталих возача (Sullman et al. 2002).
Питања везана за употребу мобилног телефона (коришћена по први пут у DBQ
упитнику) била су на другом и трећем месту најчешће пријављених прекршаја
возача опасне робе у току вожње. Најчешће пријављен прекршај био је везан за
прекорачење брзине, што се могло и очекивати имајући у виду да је то прекршај
који је најчешће пријављен у свим досадашњим истраживања заснованим на DBQ
упитнику. Овакав резултат нам указује да возачи свакодневно у току вожње користе
мобилни телефон. С тим у вези, неопходно је у будућим верзија DBQ упитника
укључити питања о употреби мобилног телефона у току вожње.
Ризична понашања возача су у директној повезаности са настанком саобраћајних
незгода (Davey et al., 2007). Саобраћајне незгоде у којима учествују возила која
транспортују опасну робу су веома ретке, али када се догоде могу имати
несагледиве и трајне последице по живот и здравље људи, њихову имовину и
животну средину. Имајући у виду да се највећи број саобраћајних незгода у којима
учествују ова возила догађа у насељу, решавање овог проблема треба започети на
локалном нивоу.
Обавезни семинари унапређења знања које након одређеног периода похађају
возачи који врше превоз опасне робе, морају укључити и едукацију возача о
одређеним ризичним понашањима у саобраћају. Поред тога, неопходно је и да
компаније које се баве превозом опасне робе, едукују своје возаче и организују
тренинге безбедне вожње. Само оваквим приступом могу се смањити девијантна
понашања ове специфичне групе возача.
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EVALUACIJA EFEKATA SEMINARA ZA VOZAČE KOJIMA JE
ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA NA ZNANJE, DOMEN SPECIFIČAN
LOKUS KONTROLE I SAMOPROCENU PERCEPCIJE RIZIKA
VOZAČA
EVALUATION OF DRIVER REHABILITATION COURSE EFFECTS
ON DRIVERS’ KNOWLEDGE, DOMAIN SPECIFIC LOCUS OF
CONTROL AND SELF-REPORTED HAZARD PERCEPTION
Nina Dragutinović-Jovanović1, Marija Simonović2
Rezime: U istraživanju je ispitivan efekat seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti
saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola na poznavanje saobraćajnih propisa i
pravila, na domen-specifična verovanja o lokusu kontrole i samoprocenu sposobnosti percepcije
opasnosti u saobraćaju. Seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola sadrži 40 obaveznih
časova i sprovodi se u malim grupama polaznika po tri časa dnevno, ukupnog trajanja 14 dana.
Tokom tronedeljnog perioda, 219 polaznika seminara za vozače kojima je oduzeta vozačka
dozvola je dva puta testirano, neposredno pre početka i neposredno po odslušanom seminaru, a
zatim je izvršeno poređenje rezultata polaznika na pre i post testovima. Dobijene razlike između
pre i post-testiranja pokazuju da seminar značajno utiče na poznavanje saobraćajnih propisa,
interni lokus kontrole i samoprocenu percepcije rizika, a sve promene su u poželjnom smeru.
Ostaje pitanje do koje mere i na koji način se ove promene manifestuju u ponašanju vozača i
koliko su utvrđeni efekti seminara vremenski stabilni.
Ključne reči: nesavesni vozači, znanje, lokus kontrole, samoprocena percepcije rizika, evaluacija
seminara
Abstract: This study is focused on evaluation of the effects of drivers’ rehabilitation course on
knowledge, domain specific locus of control and self-reported hazard perception. During three
weeks period, 219 participants have been tested two times, immediately before and after the
Draguitnović-Jovanović Nina, pomoćnik direktora, diplomirani psiholog, Agencija za bezbednost saobraćaja,
Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd, ninad@abs.gov.rs
2 Simonović Marija, dipl. inž. saobraćaja, stručni saradnik, Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar
Mihajla Pupina 2, Beograd, marija.simonovic@abs.gov.rs
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course, where the results of pre- and post-test have been compared. The obtained results suggest
that the rehabilitation course has significant effects on drivers’ knowledge, internal locus of
control and self-reported hazard perception, and that all changes are in the expected direction. The
question remains whether these changes also reflect in drivers’behaviour and how stable are these
effects in time.
Keywords: Drivers whose driving licence has been revoked, knowledge, locus of control, selfreported hazard perception, evaluation of rehabilitation course

1.

UVOD

Rehabilitacioni programi predstavljaju sistemsku meru usmerenu na promenu
ponašanja vozača-prekršioca u cilju da se spreči njihovo ponovno činjenje prekršaja, a i
da im se omogući da zadrže ili povrate vozačku dozvolu. Sprovođenje rehabilitacionih
programa za vozače počelo je sedamdesetih godina prošlog veka, prvo u SAD, a zatim i
u zemljama Evrope. U Srbiji se program rehabilitacije vozača kojima je oduzeta vozačka
dozvola primenjuje od 2012. godine u formi obaveznog seminara unapređenja znanja iz
bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola, a koje sprovodi
Agencija za bezbednost saobraćaja.
Seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola sastoji se od ukupno 40
obaveznih časova, a dnevno se održavaju po tri časa, tako da seminar traje gotovo tri
sedmice. Prisustvo svim časovima je obavezno, a grupe su od 6 do 12 polaznika. Nakon
odslušanih 40 časova, polaznici polažu ispit provere znanja, i onima koji ispit polože,
vraća se vozačka dozvola, a broj dozvoljenih kaznenih poena smanjuje za tri.
Program seminara se sastoji od tri celine: devet časova diskutuje se o razlozima koji
su doveli do oduzimanja vozačke dozvole, gde polaznici međusobno razmenjuju
sopstvena iskustva o rizičnim oblicima ponašanja u saobraćaju; petnaest časova
polaznici obnavljaju znanja o pravilima saobraćaja; šesnaest časova posvećeno je
značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju. Detaljan opis programa i metodologije rada
na seminarima za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola dostupni su u stručnom
radu Dragutinović-Jovanović et al., 2014.
Redovne evaluacije efekta seminara na znanje polaznika poređenjem uspešnosti
polaznika na početnom i završnom testu znanja, pokazuju da ovaj seminar ima izuzetan
pozitivan efekat na znanje polaznika važno za bezbedno učestvovanje u saobraćaju
(Dragutinović-Jovanović N. et al., 2013).
U cilju evaluiranja širih efekata seminara, Agencija za bezbednost saobraćaja je u
2015. godini sprovela istraživanje efekata seminara ne samo na poznavanje saobraćajnih
propisa i pravila, već i na domen-specifična verovanja polaznika o lokusu kontrole i
samoprocenu sposobnosti percepcije opasnosti u saobraćaju. Takođe, korišćenjem
longitudinalnog dizajna u kojem su merenja vršena neposredno pre i posle seminara, ali i
osam meseci po završetku seminara, ovaj rad predstavlja jedan od ne tako čestih
evaluacionih istraživanja fokusiranih na ispitivanje trajnosti promena u znanju,
stavovima i ponašanju kao posledica edukativnih intervencija.
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2.

LOKUS KONTROLE

Lokus kontrole (LOC) jedna je od najvažnijih osobina ličnosti za koju postoje brojni
dokazi povezanosti sa ponašanjem u saobraćaju. Generalno se definiše kao naše
očekivanje da će unutrašnji, odnosno spoljašnji faktori uticati na ishode događaja, pa se
tako razlikuju unutrašnji i spoljašnji lokus kontrole (Rotter, 1966:1). Istraživanja ukazuju
da je verovanje u uticaj unutrašnjih faktora na ishode događaja adaptivnije i da osobe
koje procenjuju da su zaslugom sopstvenih osobina došle do željenog cilja zauzimaju
aktivniji stav u sličnim budućim situacijama, motivisanije su da se zalažu u
prevladavanju eventualnih prepreka i zadovoljnije su sobom. Suprotno od toga, osobe
koje procenjuju da su do rezultata došle igrom slučaja, ili pak da su za to zaslužni drugi,
razvijaju pasivniji stav i manje su motivisane da se u narednim situacijama trude.
Iskustva iz drugih oblasti pokazuju da interventni programi mogu efikasno da utiču
na domen-specifični lokus kontrole povećavajući percepciju unutrašnje kontrole ili
smanjujući osećaj spoljašnje kontrole u osobama koje su se borile sa alkoholizmom,
paničnim napadima, rakom dojke ili gubitkom pamćenja.
Na polju saobraćaja, takođe postoje istraživanja koja ukazuju da je preko različitih
vrsta iskustava u saobraćaju i iskustava kroz učenje, kao što su na primer programi
prevencije saobraćajnih nezgoda, moguće uticati na lokus kontrole. Stanton et al., 2007.
su evaluirali promene u znanju, veštinama i lokusu kontrole vozača koji su učestvovali u
osmonedeljnom programu unapređenja vozačkih veština i utvrdili da je individualna
obuka rezultirala ne samo unapređenim znanjem i veštinama, već i značajno nižom
eksternosti, iako u percepciji internosti polaznika nije došlo do značajne promene.
Koji je najbolji način za merenje lokusa kontrole? Nasuprot korišćenju opštih skala
lokusa kontrole, u saobraćajnoj psihologiji se upotreba za vožnju specifičnih skala
lokusa kontrole pokazala korisnijom. Jedna od najpoznatijih specifičnih skala je
„Montag Driving Internality and Driving Externality skale“, takozvana MDIE (Montag i
Comrey, 1987). Ovo je posebna skala internosti-eksternosti specifična za vožnju.
Umesto jedne bipolarne dimenzije, Montag i Comrey su pokazali da su vozačka
internost i vozačka eksternost dva nezavisna konstrukta. Eksternost pozitivno korelira
sa učešćem u nezgodama sa poginulima jer osobe sa eksternim lokusom kontrole
pokazuju nedostatak opreznosti (Lajunen i Summala, 1995), a osobe sa internim
lokusom kontrole su pažljivije, motivisanije i sklonije izbegavanju opasnih situacija.
Imajući u vidu navedene rezultate da se lokus kontrole vezan za vožnju može
promeniti kao posledica izloženosti edukativnoj intervenciji i da se dve dimenzije
internosti i eksternosti mogu menjati nezavisno jedna od druge, u ovom radu postavlja se
pitanje da li i na koji način seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola utiče
na obe dimenzije, interni i eksterni lokus kontrole polaznika.
3.

METOD

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 219 vozača koji su u periodu od marta do
maja 2015. godine3 pohađali seminare unapređenja znanja u 11 gradova u Srbiji. Od
prvog seminara u junu 2012. godine do marta 2015. godine oko 1100 vozača je prošlo
Podatke u ovom delu projekta je za potrebe Agencije za bezbednost saobraćaja prikupio Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu.

3
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kroz rehabilitacione seminare unapređenja znanja. Uzorak od 219 ispitanika kako po
veličini, tako i po teritorijalnoj raspoređenosti zadovoljava reprezentativnost.
Tabela 1. Način organizacije merenja efekata seminara

Merenje
Vreme
Uzorak
Mere
3.1.

Pre-test
Neposredno pre
početka seminara
219
Test znanja A, LOC;
SRPH

Post-test 1
Neposredno po
završetku seminara
219
Test znanja B, LOC;
SRPH

Post-test 2
8 meseci po
završetku seminara
Poduzorak 70
LOC, SRPH

Test znanja

Pre- i post-test znanja sastavljen je od 10 pitanja zatvorenog tipa, sa četiri ponuđena
odgovora, od kojih je samo jedan odgovor tačan. Pre- i post-test predstavljaju paralelne
forme testa (A i B) sa 4 ista i 6 sličnih pitanja uparenih po tipologiji. Od ispitanika je
traženo da za oba testa znanja procene koliko su pitanja od maksimalnih 10 odgovorili
tačno, kao i da na skali od 1 do 10 procene težinu testova.
3.2.

Skala za procenu lokusa kontrole

Za percepciju lokusa kontrole u vožnji korišćen je upitnik za procenu domenspecifičnog internog i eksternog lokusa kontrole u formi skraćene MDIE skale
sastavljene od 10 stavki (Montag i Comrey, 1987), pet sa eksterne i pet sa interne LOC
skale. Primeri stavki su „Većina nezgoda se dešava zbog nedovoljnog znanja ili
nemarnosti vozača“ i „Vožnja bez saobraćajnih nezgoda je uglavnom pitanje sreće“.
MDIE skala je odabrana jer je reč o skali sa dve nezavisne dimenzije za koju su u
dosadašnjim istraživanjima koeficijenti pouzdanosti i za eksternu i za internu skalu
pokazali dobre vrednosti (α = 0,92, odnosno α = 0,75 respektivno).
3.3.

Skala samoprocene sposobnosti percepcije opasnosti

Za sposobnost procene opasnosti, korišćena je kratka skala samoprocene sposobnosti
percepcije opasnosti „Self-Reported Hazard Perception Scale“, u daljem tekstu SRHP
sastavljena od šest stavki. Zadatak ispitanika je da na šestostepenoj skali Likertovog tipa
proceni svoju sposobnost percepcije opasnosti u različitim situacijama u vožnji. Posle
odgovarajućeg rekodovanja određenih stavki skale u cilju dobijanja jednoznačne
Likertove skale, viši dobijeni prosečni skorovi na SRPH predstavljaju bolju
samoprocenjenu sposobnost opažanja opasnosti. U ranijim istraživanjima, navedena
vrednost alfa koeficijenta je 0,80.
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4.

REZULTATI

4.1.

Socio-demografske karakteristike vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

Uzorak čine gotovo potpuno muškarci, prosečne starosti 35 godina, sa najverovatnije
srednjim stručnim obrazovanjem. Gotovo polovina ispitanika je nezaposleno, a skoro
40% nema primanja.
Do trenutka oduzimanja dozvole, samo oko 7% polaznika je posedovalo vozačku
dozvolu kraće od 5 godina, a ogromna većina je svakodnevno učestvovala u saobraćaju
kao vozač. Simptomatično je da je preko dve trećine polaznika u svom dosadašnjem
vozačkom stažu kao vozač učestvovala u bar jednoj saobraćajnoj nezgodi (Slika 1.). Od
prekršaja za koje se izriču kazneni poeni, najčešće ponavljani su prekoračenje brzine
(20,5% polaznika je najmanje dva puta učinilo prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine)
i vožnja u periodu zabrane upravljanja motornim vozilom (Slika 2.).
Tabela 2. Osnovne socio-demografske karakteristike ispitanika
Pol
Godine
starosti
Obrazovanje
Radni status
Mesečni
prihodi (din)
Godine
posedovanja
vozačke
dozvole pre
oduzimanja
Učestalost
vožnje

Ž - 1%
19 - 25
18,9%
osnovno
7%
Student
4,6%
Bez
primanja
38,8%

M - 99%
26 – 32
28,9%
SSS
70%
Zaposlen
45,7%

2-5
6,8%

6 - 10
26,3%

Svakog
dana
78,5%

Nekoliko puta
nedeljno
20,1%

< 20.000
15,5%

33 - 39
24,2%
VŠS i VSS
11%
Nezaposlen
43,8%
20.00040.000
24,7%
11 - 15
18,5%

40 - 46
47 - 53
> 54
17,4%
6,9%
3,7%
Nema podataka
2%
Penzioner
Ostalo
0,9%
0,5%
40.00060.000>
60.000
80.000
80.000
9,1%
3,2%
4,1%
16 - 20
20,0%

21 - 25
11,7%

> 25
9,8%

Nekoliko puta mesečno
1,4%

Slika 1. Prikaz Broja SN u kojima su ispitanici učestvovali kao vozači
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Slika 2. Procenat vrste prekršaja prekršaja za koje su izricani poeni i procenat ponavljanja
istih prekršaja

4.2.

Efekti seminara na znanje polaznika

Srednja vrednost postignutih tačnih odgovora na pre-testu je 6,44, a na post-testu
9,00, i ova razlika je statistički značajna (Z= -10,760, p=0,000).
Srednja vrednost očekivanog broja tačnih odgovora na pre-testu je 7,94, a na posttestu 9,08, i ova razlika je statistički značajna (Z=-8,034, p=0,000).
Razlika između očekivanog i postignutog broja tačnih odgovora na ulaznom testu je
statistički značajna (Z= -8,77, p=0,000), dok na izlaznom testu nema statistički značajne
razlike između očekivanih i postignutih rezultata.
Iako niska, postoji statistički značajna korelacija između broja očekivanih i
postignutih tačnih odgovora na ulaznom testu (r=0,164, p=0,02).

Slika 3. Uporedni prikaz rezultata na ulaznom i izlaznom testu znanja

4.3.

Procena kvaliteta vožnje u celini

Na skali od 1 do 5, prosečna ocena kvaliteta svoje vožnje u celini je 4,18.
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Slika 4. Ocena kvaliteta sopstvene vožnje u celini

4.4.

Efekti seminara na LOC

Saobrazno Montag i Comrey, rezultati eksterne i interne skale su posmatrani
nezavisno. Za eksterni LOC, između rezultata dobijenih na Pre- i Post-testu 1, ne postoji
statistički značajna razlika (Z= -1,324, p=0,185), a na internom LOC iako mala, razlika
između srednjih vrednosti (M pre-test=4,08 i M Post-test 1=4,34) je statistički značajna (Z= 2,.232, p=0,026). Koeficijent pouzdanosti za eksterni LOC je 0,66, a za interni LOC
0,75.
4.5.

Efekti seminara na SRPH

Kako skorovi na SRPH nisu normalno distribuirani, to je korišćen Wilcoxon Signed
Ranks Test koji je pokazao da je pohađanje seminara rezultiralo statistički značajno
nižim rezultatima na SRPH Post-test1 u odnosu na SRPH Pre-test, Z= -4,493, p<0,01, r= 0,23. Koeficijent pouzdanosti za SRPH Pre-test je 0,60, a za SRPH Post-test 1 0,63.
4.6.

Trajnost efekata seminara na LOC

U cilju ispitivanja trajnosti efekata seminara, treće merenje „Post-test 2“ je rađeno 8
meseci po završetku seminara. Zbog osipanja originalnog uzorka od početnih 219
polaznika, u treće merenje je izvršeno na poduzorku od 70 polaznika.
Dobijene su sledeće srednje vrednosti: eksterni LOC M Post-testu 2 = 3,44, interni LOC
M Post-testu 2 = 2,71.
Analiza varijanse za ponovljena merenja (ANOVA) pokazuje da postoji statistički
značajna razlika između srednjih vrednosti internog LOC F(1,7;117)=33,18, p=0,000, a
da za eksterni LOC ne postoji statistički značajna razlika.

Slika 5. Srednje vrednosti internog LOC pre, neposredno posle i 8 meseci po završetku
seminara
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5.

DISKUSIJA

U skladu sa dosadašnjim evaluacijama efekta seminara na znanje polaznika, i
rezultati ovog istraživanje potvrđuju da seminar ima značajan pozitivan efekat na znanje
vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola. Dodatni efekat seminara je što kod polaznika
dovodi do realnije samoprocene znanja, pa od početnog nerealno visokog očekivanja, po
završenom seminaru vozači realnije procenjuju svoj uspeh na testu znanja. Iako i po
završenom seminaru polaznici i dalje visoko vrednuju svoje kompetencije, ta procena je
utemeljena na njihovom realnom napretku u znanju. U prilog ovakvom zaključku govori
i gotovo identična procena težine početnog i završnog testa. Polaznici završni test
ocenjuju jednako teškim kao i početni, ali u isto vreme očekuju da će na završnom testu
imati značajno bolji rezultat. Njihovo očekivanje u skladu je sa objektivno ostvarenim
rezultatima na završnom testu.
Što se tiče efekata seminara na lokus kontrole, oni nisu jednoznačni. U skladu sa
zaključcima Montag i Comrey, 1987. eksterni i interni LOC se ponašaju kao dve
nezavisne dimenzije. Seminar nije doveo do promena u eksternom LOC, ali je došlo do
značajnog povećanja percepcija internog LOC. Pohađanje seminara povećava verovanje
polaznika u značaj ličnih ponašanja i lične odgovornosti za bezbednost u saobraćaju.
Moguće objašnjenje ovog pozitivnog pomeranja na skali internog lokusa kontrole je da
je to posledica koncentrisanog višenedeljnog kontinuiranog rada na samorefleksiji
polaznika.
Rezultati poslednjeg merenja pokazuju da je ovaj željeni pozitivni efekat seminara na
ličnost polaznika iščezao osam meseci od završetka seminara. Čak naprotiv, skorovi
internog lokusa kontrole najniži su na poslednjem, od sva tri merenja. Iako se na osnovu
ovog istraživanja ne može pouzdano zaključiti odakle ova kontraintuitivna razlika
između prvog, bazičnog i poslednjeg merenja, postoji nekoliko mogućih objašnjenja. Pre
samog početka seminara, polaznici su suočeni sa „porukom“ da njihovo dotadašnje
ponašanje nije prihvatljivo i da se od njih očekuje da ga menjaju. Takođe, ne može se
zanemariti ni značaj davanja socijalno-poželjnih odgovora, usled želje da ni čim ne
ugroze povraćaj vozačke dozvole. Po ponovnom dobijanju vozačke dozvole, osam
meseci ponovnog „ravnopravnog“ učešća u saobraćaju kojim se lako potkrepljuju raniji
obrasci ponašanja i naravno percepcije da njihova vozačka dozvola više ni na jedan
način ne zavisi od Agencije, moguće je da polaznici u stvari na trećem merenju daju
najiskrenije odgovore.
6.

ZAKLJUČAK

Evaluacija efekata seminara za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola pokazuje
nedvosmisleni pozitivan efekat seminara na znanje polaznika. Za razliku od nekih drugih
interventnih programa, seminar je imao pozitivan efekat samo na interni lokus kontrole,
dok je eksterni lokus kontrole ostao nepromenjen. Takođe, po završenom seminaru,
polaznici donose realnije samoprocene svog znanja i svojih sposobnosti da procenjuju
opasnosti u saobraćaju. Trajnost ovih efekata istraživana je jedino za lokus kontrole i
otkriveno je da su ovi efekti nestali osam meseci po završetku seminara. Ovakvi rezultati
navode na zaključak da, kao što mu i zvaničan naziv kaže, ovo je prvenstveno seminar
unapređenja znanja, a za promenu trajnijih ličnih dispozicija, stavova i navika značajnih
za bezbedno ponašanje u saobraćaju, neophodno je intenzivirati savetodavne i
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psihoterapijske elemente seminara, program seminara diferencirati za različite grupe
polaznika prema vrsti prekršaja zbog kojih im je oduzeta vozačka dozvola a najmanje
izdvojiti vozače koji su vozili pod uticajem alkohola od drugih vrsta prekršioca i mlade
od starijih vozača. Naravno, uspešna realizacija predloženih promena zahteva od
saobraćajnih inženjera spremnost napuštanja monopolističke pozicije i uključivanja u
proces profesija koje se bave ličnošću i ponašanjem ljudi.
7.
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АКТИВНОСТИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ НА ЕДУКАЦИЈИ
ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА КАО
КЉУЧНОГ ДЕЛОВАЊА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ACTIVITIES OF MUNICIPALITY OF SAVSKI VENAC ON THE
EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AND EARLY
PRIMARY SCHOOL AGE AS A KEY ACTION IN ROAD SAFETY
Борис Антић1, Душан Динчић2, Зоран Коцић3, Јелена Ранковић4
Резиме: Према Светској здравственој организацији сваке године у саобраћајним незгодама
на путевима у свету погине 186.300 деце, што је више од 500 погинуле деце сваког дана, а
повреде у саобраћајним незгодама су један од четири најчешћа узрока смрти деце старије од
5 година (WHO, 2015). Деца у предшколском и раном основношколском узрасту почињу да
се осамостаљују у саобраћају као пешаци и возачи бицикала, те је у овом узрасту неопходан
систематичан рад на саобраћајном образовању и васпитању деце уз учешће родитеља,
школских управа и локалних заједница, како би деца од самог почетка самосталног учешћа у
саобраћају усвојила неопходна знања и исправне ставове за безбедно учествовање у
саобраћају. Општина Савски венац је, међу првима, препознала значај саобраћајног
образовања и васпитања деце у овим узрастима, као и улогу родитеља, учитеља и васпитача
у процесу саобраћајног образовања и васпитања деце. С обзиром на то, у сарадњи са
Саобраћајним факултетом у Београду реализован је пројекат „Услуге организације едукације
учесника у саобраћају о условима за повећање безбедности на путевима“, који је обухватио
низ активности у предшколским установама и основним школама на општини Савски венац
у Београду. У овом раду детаљно су представљене активности које су спроведене у оквиру
пројекта, а посебно едукација деце у основним школама и предшколским установама,
1
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семинари унапређења знања и ставова учитеља и васпитача о безбедном учествовању деце у
саобраћају, као и могућности унапређења наставних планова и програма у основним школама
и предшколским установама.
Кључне речи: Безбедност деце у саобраћају, Саобраћајно образовање и васпитање деце,
Едукација учитеља и васпитача, Наставни планови и програми
Abstract: According to the World Health Organization, 186.300 children die each year in traffic
accidents worldwide, that’s more than 500 children every day, and injuries in traffic accidents are
one of the four most common causes of death of children older than 5 years. Children in preschool
and early primary school age are starting to become independent in traffic as pedestrians and
bicyclists, and in this age is necessary systematic work on traffic education of children with the
participation of parents, school administration and local communities, so that children from the very
beginning of independent participation in traffic adopt the necessary skills and appropriate attitudes
for safe participation in traffic. Municipality of Savski venac was among the first who recognized
the importance of traffic education of children in these age groups, and the role of parents, teachers
and educators in the process of traffic education of children. Due to this, in cooperation with the
Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade was realized the project „Services of
organization of education of traffic participants about the conditions for increasing road safety”,
which included a number of activities in preschools and primary schools in the municipality Savski
venac. In this paper are presented the activities carried out within the project, especially the
education of children in primary schools and preschools, seminars of improvement of knowledge
and attitudes of teachers and educators about the safe participation of children in traffic, as well as
opportunities for improvement of curricula in primary schools and preschools.
Keywords: Children's safety in traffic, Traffic education of children, Education for teachers and
educators, Curricula

1.

УВОД

Према Светској здравственој организацији у 2004. години повреде у
саобраћајним незгодама су биле водећи узрок смртног страдања младих старости од
15 до 29 година, а други водећи узрочник смртног страдања код деце старости од 5
до 14 година. Поред смртног страдања, десетине милиона деце буде повређено у
саобраћајним незгодама, а нека од њих задобију инвалидитет са последицама до
краја живота (WHO, 2009).
Захтеви који се постављају пред друштво односе се на појачану бригу и заштиту
свих учесника у саобраћају, са посебним освртом на угрожене категорије учесника
у саобраћају, односно, на категорије учесника које својим психо-физичким
карактеристикама нису у потпуности дорасли захтевима савременог саобраћаја. У
том смислу, веома угрожену групу учесника у саобраћају представљају деца, а
посебно узимајући у обзир да се она у саобраћају, појављују и као рањиви учесници
у саобраћају (пешаци и бициклисти). Наиме, деци су глава, груди, стомак и удови у
процесу раста, па су им органи релативно мекани, што их све то чини рањивијим
учесницима у саобраћају од одраслих. Поред тога, деци нису у потпуности
развијени чулни органи што их додатно чини рањивијим учесницима у саобраћају.
Осим тога, висина детета представља додатни фактор који ограничава како њихову
способност да виде у саобраћају, тако и да буду виђени.
Са друге стране, због наведених физичких карактеристика, деца су рањивија у
саобраћају и као путници у возилима, у односу на одрасле. Последњих година, због
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неупотребе заштитних система за децу у возилима, значајан број деце страда у
својству путника.
Институције безбедности саобраћаја на локалном нивоу би требало да схвате
проблематику безбедности деце у саобраћају на територији општине и да сопствене
активности усмере у правцу стварања безбедног саобраћајног окружења за децу.
Општина Савски венац је препознала проблем безбедности деце у саобраћају, као и
значај саобраћајног образовања и васпитања деце. Општина Савски венац је у
сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду реализовала пројекат „Услуге
организације едукације учесника у саобраћају о условима за повећање безбедности
на путевима“, и у оквиру пројекта Саобраћајни факултет је спровео низ активности
како би се сагледао проблем безбедности деце у општини Савски венац.
Унапређењу безбедности деце у општини Савски венац се приступило организовано
и систематски, тако да су поред деце, укључени и родитељи, учитељи и васпитачи.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Едукација деце у предшколском и раном школском узрасту је веома комплексна,
па је било неопходно спровести низ истраживања и активности како би се утврдиле
специфичности угрожености деце у саобраћају. Истраживачки тим је, пре свега,
имао за циљ да свеобухватно сагледа са једне стране саобраћајне незгоде и
последице саобраћајних незгода са децом, али и ставове родитеља, деце и
наставника о овој теми. Коначно, важно је било сагледати специфичности у зони
школе и тренутни ниво СОВ-а. Ове активности ће бити детаљније приказане у
наредним тачкама.
2.1.

Анализа стања и проблема страдања деце у саобраћају на територији
општине Савски венац

Безбедност саобраћаја на територији општине Савски венац оцењена је помоћу
директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја. Наиме, како би се
утврдило постојеће стање безбедности саобраћаја на територији општине Савски
венац, најпре су анализиране саобраћајне незгоде са учешћем деце, затим је
анализиран јавни ризик, и у циљу добијања комплетније слика безбедности
саобраћаја извршено је истраживање индикатора безбедности саобраћаја.
Анализа безбедности деце у саобраћају извршена је на основу посебне базе
података о саобраћајним незгодама са учешћем деце, које су се догодиле у периоду
од 2009. године до 2014. године на територији општине Савски венац. Извршена је
детаљна анализа саобраћајних незгода, која је обухватала анализу саобраћајних
незгода према тежини последица, према годинама старостима, према старости и
виду незгоде, временску расподелу по годинама, месецима, и данима, итд.
Поред тога, анализиран је јавни ризик страдања деце у саобраћају, који
представља однос броја повређене или погинуле деце у саобраћајним незгодама на
1.000 деце становника општине.
С обзиром на доступност података Републичког завода за статистику, за број
деце старости до 14 година, становника општина коришћен је попис из 2002. године.
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За број деце учесника саобраћајних незгода према општинама у Србији коришћена
је база података Агенције за безбедност саобраћаја.
У оквиру пројекта спроведено је истраживање индикатора на територији
општине Савски венац који се односе на употребу заштитних система, на брзину, и
на остале индикаторе понашања учесника у саобраћају.
2.2.

Истраживање ставова о безбедности саобраћаја на општини Савски
венац

Ради потпуног сагледавања проблема угрожености деце у саобраћају и начина
досадашњег спровођења саобраћајног образовања и васпитања (СОВ) у основним
школама и предшколским установама на општини Савски венац, извршено је
анкетно истраживање наставног особља, родитеља и ученика седам основних школа
и једне предшколске установе.
Основни задатак анкетног истраживања био је схватање ставова ученика,
родитеља/старатеља и учитеља/наставника о кључним елементима безбедног
учешћа деце у саобраћају, као три најважније институције за унапређење нивоа
СОВ-а. Са друге стране, задатак анкете је био и утврђивање ставова о начину
спровођења саобраћајног образовања и васпитања, уочавање проблема везаних за
безбедност саобраћаја у окружењу школе, на путу од куће до школе, као и о
предлозима мера за унапређење безбедности деце у саобраћају.
На одржаним радионицама са децом, анкетним истраживањем извршено је
утврђивање ставова и нивоа знања деце трећег и четвртог разреда основних школа
са подручја општине Савски венац о основама безбедног понашања у саобраћају.
Анкетирање је реализовано на посредан начин, дељењем анкетних образаца
ученицима, чији је задатак био да у року од 10 минута, пре почетка радионице,
одговоре на постављених 10 питања.
Анкетирање учитеља/наставника и родитеља ученика основних школа и
предшколских установа реализовано је тако што су анкетни обрасци достављени
директорима школе, након чега су исти извршили организацију дељења образаца
учитељима/наставницима и родитељима/старатељима. Анкета учитеља/наставника
обухватила је 17 питања, док је анкета родитеља/старатеља обухватала 25 питања.
2.3.

Анализа стања и проблема саобраћајног образовања у предшколским
установама и основним школама

У оквиру ове активности анализирани су предвиђени планови саобраћајног
образовања како у предшколским установама, тако и у основним школама. Осим
тога, како би се уочили конкретни проблеми саобраћајног образовања и васпитања,
анализирана је практична реализација саобраћајног образовања у предшколској
установи и у основним школама на територији општине Савски венац.
2.4.

Анализа безбедности саобраћаја у зонама основних школа

Концепт унапређења безбедности саобраћаја у зонама основних школа, који се
користи на Саобраћајном факултету подразумева три истраживања, при чему се
закључци добијени у једном истраживању користе у осталим деловима
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истраживања. Према редоследу, концепт унапређења безбедности саобраћаја у
зонама основних школа обухвата:
• Анализу саобраћајних незгода у којима су учествовала деца у ширем
окружењу школе, у периоду од 2009. до 2014. године, са посебним
освртом на просторну и временску дистрибуцију саобраћајних незгода;
• Анализу ставова деце, родитеља, наставника и управе основне школе о
мерама потребним за унапређење безбедности деце у зони основне
школе, проблемима саобраћајног образовања и васпитања деце,
субјективно опасним локацијама у саобраћају у окружењу школе, као и
на путу деце од куће до школе. Анализа ставова се спроводи путем
анкетирања. У делу анализе ставова, потребно је анализирати и
проблеме саобраћајног образовања и васпитања деце, са посебним
освртом на узраст у коме деца имају највећи ризик за учешће у
саобраћајним незгодама, као и мерама у саобраћајном образовању деце
потребним за смањење ризика учешћа у саобраћајним незгодама;
• Обилазак зоне школе, као и обилазак локација објективно и субјективно
повећане угрожености деце у саобраћају, које су идентификоване у
претходним деловима истраживања. Наиме, прво је потребно извршити
обилазак зоне школе и идентификовати проблеме безбедности деце у
саобраћају у зони школе, а затим извршити обилазак субјективно и
објективно опасних локација у окружењу школе, која су
идентификована у анализи незгода и ставовима деце, родитеља,
наставника, односно управе школе. У зони школе, као и ширем
окружењу школе, врши се посматрање понашања пешака и возача,
посебно деце учесника у саобраћају, са циљем да се утврде проблеми
безбедности саобраћаја.
У оквиру пројекта анализирана је безбедност деце у зонама основних школа на
територији општине Савски венац према представљеном концепту.
2.5.

Реализација семинара СОВ

У оквиру пројекта „Услуге организације едукације учесника у саобраћају о
условима за повећање безбедности на путевима“ реализован је:
• Семинар за учитеље/наставнике деце од првог до четвртог разреда из
основних школа са општине Савски венац,
• Семинар за васпитаче/васпитачице из предшколских установа са
општине Савски венац,
• Радионица за децу од првог до четвртог разреда у шест основних школа
и у једној специјалној школи.
2.5.1. Семинар за учитеље/наставнике и васпитаче/васпитачице
Семинару за учитеље/наставнике и васпитаче/васпитачице су председавали
професори са Саобраћајног факултета, са Одсека за безбедност саобраћаја. На
почетку семинара представљено је стање безбедности саобраћаја на општини
Савски венац, за период од претходних 6 година, где је приказана статистика
саобраћајних незгода са учешћем деце, као и вредности индикатора безбедности
саобраћаја (употреба седишта за децу, прелазак пешака на црвено светло…).
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Посебно је указано на општи тренд раста броја повређене деце у саобраћајним
незгодама у својству путника.
На семинару за учитеље/наставнике указано је на значај СОВ-а у основним
школама и могућностима СОВ-а деце раног школског узраста. На крају семинара,
предложен је Концепт СОВ-а у раном школском узрасту ослоњен на постојећи
концепт „10 лекција које живот значе“. Са друге стране, на семинару за
васпитаче/васпитачице дат је посебан осврт на значај СОВ-а у предшколским
установама, као и на улогу васпитача и родитеља у његовој реализацији. Као
закључак, дат је предлог тема и начин преношења знања деци предшколског
узраста, као и савети за мотивисање родитеља за рад на лекцијама СОВ-а.
2.5.2. Радионица за децу
Радионица за децу је реализована у шест основних и једној специјалној школи,
у по две групе. За ученике првог и другог разреда обука је сачињена из теоријског и
практичног дела обуке. Радионице за децу на општини Савски венац спроведене су
у периоду од 01.06.2015. до 10.06.2015. године, а присуствовало је од 20 до 35
ученика по групи. Групе су дељене на млађу (први и други разред) и старију (трећи
и четврти разред) групу.
Теоријски део обуке заснован је на концепту „10 лекција које живот значе".
Програм обуке, био је различит за децу првог и другог разреда и децу трећег и
четвртог разреда. Код деце првог и другог разреда, предавање се састојало од
следећих лекција: „Где се играмо?“, „Шта је чије?“, „Деца у аутобусу.“, „Деца у
аутомобилу.“, „Деца бициклисти.“, „Како се крећемо тротоаром?“, „Где прелазиш
улицу?“, „Прелазак улице на пешачком прелазу без семафора.“, и „Прелазак улице
на пешачком прелазу са семафором.“. Код деце трећег и четвртог разреда, поред
лекција које су представљене првом и другом разреду, додата је лекција: „Употреба
мобилних телефона и слушалица.“, и дат је акценат на учешће у саобраћају у
својству бициклисте.
Практични део обуке је реализован на монтираном саобраћајном полигону у
дворишту школе. У оквиру овог дела, практично је показана лекција „Прелазак
улице на пешачком прелазу без семафора“, „Прелазак улице на пешачком прелазу
са семафором“ и лекција „Како се крећемо тротоаром“. Сваки ученик је прелазио
полигон, а уколико би погрешио, враћен је на почетак вежбе уз дискусију о грешци
са осталим ученицима.
Имајући у виду да је Антон Скала специјална школа, програм радионице за децу
је био посебно прилагођен. Лекције које су обрађене у учионици су: „Како се
крећемо тротоаром?“, „Деца у аутомобилу (седење на задњем седишту)?“, „Где
прелазиш улицу?“, „Прелазак улице на пешачком прелазу са семафором?“ и „Шта
ако нисте сигурни?“. На саобраћајном полигону деци је више пута показан правилан
прелазак улице, а затим је свако дете понаособ прелазило улицу.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У односу на остале општине у Београду, већа мобилност становника, већи број
дневних кретања становника и значајан број транзитних токова су веома
специфични за општину Савски венац. Свакако, то директно утиче на изложеност у
саобраћају, што је повезано са већим бројем саобраћајних незгода, а самим тим
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већим бројем деце учесника у саобраћајним незгодама. У том смислу, евентуално се
може објаснити чињеница да је јавни ризик страдања деце у саобраћају на
територији општине Савски венац највећи у односу на све општине у Србији, и
износи 22 настрадала детета на 1.000 деце становника општине Савски венац, док
посматрано на нивоу Републике Србије јавни ризик износи 8 настрадале деце на
1.000 деце становника Републике Србије.
На територији општине Савски венац деца најмање страдају као возачи (5%),
што се може објаснити мањем коришћењу бицикала, док су са друге стране, деца у
општини Савски венац најугроженија као путници у возилу (71%), а затим као
пешаци (24%). То се може објаснити тиме да је на територији општине Савски венац
изражено коришћење путничких аутомобила за превоз деце, посебно у условима
путовања кућа-школа и слично. Наиме, резултати анкетног истраживања деце
показују да чак 39% ученика 3. и 4. разреда довозе родитељи у школу.
Највећи број учитеља и наставника је навео да као основну литературу за учење
деце користи уџбеник (21%), саобраћајни буквар и интернет (по 15%) (Слика 1).
Резултати указују да учитељи и наставници немају јединствен уџбеник или извор
података из којег уче децу како да се понашају у саобраћају, већ усвајају ону
литературу коју, они лично, сматрају одговарајућом за саобраћајно образовање
деце. Учитељи и наставници истичу да је у циљу унапређења саобраћајног
образовања деце потребно да већи број школа буде опремљен полигоном у оквиру
школског дворишта, како би се обогатио садржај СОВ-а. Осим тога, резултати
истраживања евентуално указују на потребу веће узајамне сарадње родитеља и
учитеља/наставника кроз више разговора о проблемима безбедности деце у
саобраћају, и то током школске године, периодично.

Слика 1. Најчешћа литература коју користе учитељи при раду са децом

Анализа резултата истраживања ставова родитеља указује на недовољну
практичну активност коју родитељи спроводе. Наиме, конкретне опасности у
саобраћају на терену деци је приближило и предочило 69% анкетираних родитеља,
30% родитеља је опасности објаснило уопштено, док 1% анкетираних родитеља је
одговорио да није објаснио детету које су опасности у саобраћају.
Поред тога, анализа резултата ставова и нивоа знања деце трећег и четвртог
разреда основних школа, као и анализа вредности индикатора о правилном
превожењу деце (Слика 2), указала је да значајан проценат деце нема одговарајуће
понашање приликом превожења у возилу. Наиме, 18% анкетиране деце трећег и
четвртог разреда основних школа признало је да се вози на предњем седишту, док
се само 17% анкетиране деце превози у седишту за децу. Директан утицај на оваква
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небезбедна понашања имају родитељи. Дакле, може се закључити да постоји
потреба додатне едукације родитеља, нарочито у области превожења деце у возилу.

Слика 2. Правилно превожење деце у путничким аутомобилима

Анализом наставних планова уочено је да основни проблем приликом
реализације садржаја СОВ-а лежи у непостојању експлицитно креираних садржаја,
тј. "лекција" које би се реализовале са децом. Уопштени појмови типа "улица",
"пажљиво прећи улицу", "пази на возила" и сл. нису од већег значаја ни
едукаторима, ни деци. Током редовног образовања, васпитачи не добијају довољно
знања која се односе на садржај СОВ-а, па се каснији рад на овим лекцијама заснива
на семинарима СОВ-а, према личној импровизацији ослоњеној на досадашњи
садржај. Реализацијом СОВ-а на досадашњи начин, немогуће је постићи
одговарајући ниво функционалног знања и понашања код деце, нарочито када
апсорпцију комплексних садржаја из области безбедности додатно успорава
недовољна психо-физичка развијеност детета. Другим речима, постоје одређена
природна ограничења предшколаца која у великој мери ограничавају могућност
реализације свих планираних садржаја СОВ-а. У оваквим случајевима, нарочито је
важно да васпитачи, али и родитељи/старатељи пажљиво и промишљено прилагоде
садржаје и начин рада са сваким дететом појединачно.
Највећи број проблема СОВ-а који је идентификован у предшколским
установама важи и за ниже разреде основне школе. При чему се проблем и значај
СОВ-а мултиплицира код деце нижих разреда основне школе, будући да су у том
периоду деца више изложена саобраћају и ризицима које са собом носи, нарочито
на почетку периода њиховог осамостаљивања у саобраћају. Родитељи као примарни
носиоци уопште образовања и васпитања, нарочито у предшколском периоду,
својим лошим знањем, ставовима и понашањем у саобраћају лоше утичу на усвајање
лекција СОВ-а код деце. Са друге стране родитељи веома добро препознају опасна
места на путу од куће до школе, као и кршење прописа других учесника у
саобраћају, што говори да су у одређеној мери забринути за безбедност своје деце у
саобраћају, али нису свесни пропуста који сами чине.
4.

ДИСКУСИЈА

Према свему до сада изложеном може се закључити да је систем СОВ-a у
одређеној мери присутан у основним школама и предшколским установама на
општини Савски венац и да у комбинацији са осталим врстама превентивних мера
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оне остварују утицај на побољшање безбедности деце у саобраћају. Међутим, за
достизање задовољавајућег нивоа безбедности деце и одржавања истог неопходно
је унапредити и подстаћи имплементацију СОВ-а у већем делу наставног програма.
Досадашња искуства у процесу СОВ-а показала су да се јасно конципираним и
опште прихваћеним скупом превентивних мера долази поступно, кроз дугорочни и
континуалан процес, почев од најмлађег узраста.
Образовно-васпитне мере усмерене ка заштити деце у саобраћају морају бити
усмерене на све субјекте чије понашање утиче на безбедност деце у саобраћају.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима (2009) (Члан 6.) подржан је концепт
којим се дефинише значајан број одговорних субјеката за спровођење мера СОВ-a.
Као најважнији субјекти одговорни за спровођење СОВ-а, у овој анализи издвојени
су: породица, предшколске установе и основне школе. Три поменута субјекта имају
незаменљиву улогу у формирању безбедних учесника у саобраћају кроз изградњу
исправних ставова и понашања. Основни циљ саобраћајног образовања и
васпитања деце је квалитетно образовање деце, које је превасходно усмерено ка:
стицању нових сазнања неопходних за безбедно учешће деце у саобраћају,
формирању позитивних ставова код деце у вези са самосталним учешћем у
саобраћају, унапређењу понашања деце у реалним саобраћајним условима,
подстицању мотивације васпитача на квалитетнији рад са децом, и развијању става
да је рад васпитача са децом веома важан елемент превенције саобраћајних незгода
са децом (Трифуновић, 2013).
Систем квалитетног саобраћајног образовања и васпитања деце у Републици
Србије, још увек је у фази зачећа. Такав систем васпитања проузроковао је да се у
Србији, СОВ-ом највише баве сами родитељи који су углавном слабо едуковани.
Дете је на тај начин недовољно припремљено и бива изложено опасностима које
саобраћај свакодневно носи са собом. За рад са децом потребан је стручни рад
наставног особља са циљем учвршћивања постојећих и формирањем нових
исправних ставова, знања и понашања за безбедно учешће деце у саобраћају.
Искуства развијених држава у области безбедности саобраћаја, а нарочито у
сфери безбедности деце у саобраћају, указала су на два основна правца деловања,
која су до сада примењена у Београду, као граду са израженим страдањем деце у
саобраћају, и која су дала добре резултате, и то су:
• Активности усмерене ка унапређењу и прилагођавању саобраћајног
окружења деци, са циљем превенције опасних ситуација које доводе до
настанка незгода са децом, што коначно доводи до смањења броја и
последица саобраћајних незгода са учешћем деце; и
• Активности усмерене ка прилагођавању деце саобраћајном окружењу,
тј. према организованом дејству образовних и других активности
надлежних субјеката у циљу превенције саобраћајних незгода са децом.
Овакве мере се често називају и системским мерама, у којима су основни
''стубови носиоци'' безбедног учешћа деце у саобраћају квалитетно
реализован програм саобраћајног образовања и васпитања (Јованов et al,
2007).
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5.

ЗАКЉУЧАК

Досадашње активности у погледу повећања безбедности деце у саобраћају
углавном су биле усмерене на грађевинско регулативне мере за прилагођавање
саобраћајног окружења деци и повремене несистемске активности едукативног
карактера посвећених деци. Имајући то у виду, концепт СОВ-а мора у наставку бити
заснован на системском, свеобухватном и континуираном приступу.
Као што је у раду и истакнуто, велики потенцијал за унапређење безбедности
деце у саобраћају препознат је у унапређењу наставних планова и програма, те је у
наредном периоду неопходно деловати у овој области, а што захтева заједнички рад
свих субјеката који се баве безбедношћу саобраћаја, односно њихов координисан и
континуиран рад на решавању овог проблема.
У процес реализације концепта СОВ-а морају бити укључени сви
институционални капацитети, подједнако и без резерве. Родитељи и васпитачи као
носиоци формирања личности и навика детета, а касније и учитељи као
утемељивачи најважнијих животних лекција и знања, међу којима је свакако једно
од важнијих СОВ.
На крају, треба истаћи да је представљена студија пример добре праксе
системског деловања на унапређењу безбедности деце у саобраћају који би требало
да следе и друге локалне заједнице. Наиме, унапређењу безбедности деце у
саобраћају у општини Савски венац је приступљено системски, те је поред
едукације деце, учитеља/наставника, васпитача/васпитачица, спроведено и
анкетирање истих, како би се дефинисали даљи правци и области деловања у циљу
унапређења безбедности деце у саобраћају. За постизање дуготрајних ефеката,
неопходно је имплементирати резултате истраживања, као и укључивање свих
субјеката који се баве безбедношћу саобраћаја, и то не само субјеката задужених за
безбедност саобраћаја у општини Савски венац, већ укључивање и субјеката из
других локалних заједница. Наиме, само заједничким и усаглашеним деловањем се
постижу најбољи резултати у свакој области, па и у безбедности саобраћаја.
6.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Јованов, Д., Пешовић, З., Вукашиновић, М. (2007). Значај локалних самоуправа у
унапређењу саобраћајног образовања и васпитања деце – студија случаја у
Београду, Семинар „Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја“. Београд.
[2] Трифуновић, А. (2013). Утицај перцепције боја и просторних релација деце
предшколског узраста са аспекта безбедности саобраћаја. Дипломски рад.
[3] World Health Organization (WHO). (2009). Global Status Report On Road Safety:
Supporting A Decade Of Action. Geneva.
[4] World Health Organization (WHO). (2015). Ten Strategies For Keeping Children Safe On
The Road.
[5] Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009). Службени гласник Републике
Србије бр. 41/09, 53/10, 101/11.

152

11. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
Srbija, Vrnjačka Banja, Hotel Zvezda,
13-16. april 2016.

11th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Vrnjacka Banja, Hotel Zvezda,
April 13 – 16, 2016.

ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG
UZRASTA U CILJU PREVENCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
THE IMPORTANCE OF EDUCATION ABOUT TRAFFIC OF
PRESCHOOL CHILDREN AIMED AT PREVENTING TRAFFIC
ACCIDENTS
Vladimir Popović1, Dejan Bogićević2, Milan Stanković3, Vesna Trivić4
Rezime: Saobraćaj, kao neželjena posledica kretanja, predstavlja osnovnu ljudsku potrebu. Polazeći
od ovakvog stava, neophodna je konstantna edukacija i praćenje svih učesnika u saobraćaju, a sa
osnovnim ciljem ka smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Definisane su mnoge metode, kako
preventivne tako i represivne, ali postavlja se pitanje, kada je čovek spreman da prihvata osnovna
zakonska načela i postulate saobraćaja? Da li je potrebno svesti određene radnje u saobraćaju na
nivo automatskog mehaničkog ponavljanja, poput upotrebe sigurnosnog pojasa, i kada je potrebno
početi sa insistiranjem na tim radnjama kod čoveka? U ovom radu biće prikazano dvogodišnje
istraživanje nad decom predškolskog uzrasta od 3 do 5 godina, njihovi stavovi nakon pasivne
edukacije o saobraćaju kroz igru i zabavu, kao i rezultati ankete roditelja čija su deca učestvovala u
ovoj igri. Autori, zajedno sa pedagoškim radnicima koji su mnogo doprineli u ovom radu, će
pokušati da pokažu, da je predškolski uzrast značajno doba za kreiranje stavova koji kasnije u mnogo
čemu oblikuju savremenog učesnika u saobraćaju.
Ključne reči: prevencija, deca, bezbednost najmlađih, saobraćajna edukacija
Abstract: Transport, as an unintended result of movement presents a fundamental human need.
Starting from this attitude, there is necessity for permanent education and monitoring of all traffic
participants, with the primary goal towards reducing the number of traffic accidents. There are many
Popović Vladimir, dipl. inž. saobraćaja - master, Asistent, Visoka tehnička škola, Aleksandra Medvedeva 20,
Niš, Srbija, msv.popovic@gmail.com
2 Prof. Dr., Bogićević Dejan, Visoka tehnička škola, Aleksandra Medvedeva 20, Niš, Srbija,
bogicevicd@neobee.net
3
Milan Stanković, dipl. inž. saobr., Asistent, Visoka tehnička škola, Aleksandra Medvedeva 20, Niš, Srbija,
milanst08@gmail.com
4
Trivić Vesna, dipl. psiholog, Psiholog, Dečiji vrtić Sunce, Bulevar 12. Februar 74, Niš, Srbija,
trivicv62@gmail.com
1

153

Vladimir Popović, Dejan Bogićević, Milan Stanković, Vesna Trivić
ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U CILJU PREVENCIJE
SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

methods, both preventive and repressive, but the question is, when person is willing to accept the
basic law principles and postulates of traffic? Is it necessary to bring certain actions in traffic on the
level of automatic mechanical repetition, such as the use of seat belts, and when it is necessary to
begin to insist on these actions at humans? In this paper will be presented a two-year study over the
preschool children from 3 to 5 years, their attitudes after passive education of traffic through fun
and games, as well as the results of a survey of parents whose children are involved in this game.
Authors, along with pedagogical workers who have contributed a lot in this paper, will attempt to
show that preschool age are significantly time for creating attitudes that later in many ways shaped
modern traffic participants.
Keywords: prevention, children, the safety of the youngest, traffic education

1.

UVOD

Svakog dana smo kao aktivni ili pasivni učesnici u saobraćaju suočeni sa saobraćajnim
nezgodama, direktno kao učesnici ili prolaznici, indirektno putem medija.
Analizirajući razne izvore informacija, i sagledavajući surovu statistiku, na putevima
širom sveta, godišnje u saobraćajnim nezgodama pogine preko milion ljudi, što svrstava
saobraćaj na osmo mesto uzročnika smrti pored srčanоg udara, plućne embolije, tumorskih
oboljenje i ostalog. (Toroyan, T. et al, 2014:4)
Svetska zdravstvena organizacija (WHO – World Health Organization) je u svom
izveštaju navela da u svetu samo dvadesetosam zemalja, sto čini oko 7% svetske
populacije, ima adekvatan zakon o bezbednosti u saobraćaju koji sagledava pet ključnih
faktora rizika – brzinu, vožnju pod uticajem alkohola, korišćenje kaciga prilikom vožnje
dvotočkaša, upotrebu sigurnosnih pojaseva i dečijih sedišta. Prema njihovom stanovištu
(WHO) sa aspekta primene mera u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju, mogu se
razlikovati tri tipa zemalja:
1. Države koje upravljaju bezbednošću u saobraćaju i koje kontinuirano
smanjuju broj poginulih u saobraćaju,
2. Države koje prihvataju načela i principe koji vode ka smanjenju broja
nastradalih u saobraćaju ali imaju probleme u organizaciji i sprovođenju istih
te im broj poginulih u saobraćaju osciluje i
3. Države koje još uvek ne prihvataju načela i principe upravljanja bezbednosti
u saobraćaju.
Srbija spada u drugu grupu zemalja sa težnjom ka prvoj grupi. (Poseduje adekvatan
zakon koji sagledava navedena pet faktora rizika, usvojila je Nacionalnu strategiju
bezbednosti saobraća, formirana je Agencija za bezbednost saobraćaja i sl.).
Daljom analizom stručne literature, kao i podacima iz Statističkog izveštaja o stanju
bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji za 2012, 2013 i 2014 Agencije za bezbednost
saobraćaja RS, može se doći do zaključka da je osnovni faktor u uzrokovanju saobraćajnih
nezgoda (preko 85%) čovek. Uzimajući u obzir korigovanu Hedonovu matricu sistema
Čovek – Vozilo – Put – Okolina (Lipovac, 2008:103), primenjenu na pet stuba Nacionalne
aktivnosti usmerene ka bezbednijem saobraćaju (Toroyan, T. et al, 2014:2), dolazimo do
zaključka da je upravo čovek, faktor kojim bi se trebali ozbiljno baviti. WHO u svom
zaključku navodi da mnoge zemlje, i ako poseduju adekvatan zakon o bezbednosti
saobraćaja, ne primenjuju u dovoljnom obimu represivne mere. Takođe, poslednjih godina
u Republici Srbiji se intenzivno radilo na rehabilitaciji nesavesnih vozača, na edukaciji
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instruktora vožnje i na osavremenjavanju i poboljšavanju načina polaganja vozačkog
ispita. Ovim metodama obuhvaćena je grupacija učesnika u saobraćaju od 16 i više godina,
međutim postavlja se pitanje najmlađih učesnika u saobraćaju. Uočavamo da svetska
usmeravanja idu ka represiji i rehabilitaciji, dok se o edukaciji vrlo malo govori.
Povezujući psihologiju sa saobraćajem, preplićući njihova znanja o ulozi čoveka u
sistemu Čovek – Vozilo – Put – Okolina, shvatajući značaj stavova učesnika u saobraćaju,
nameće se otvoreno pitanje da li država i struka trebaju da se bave ispravljanjem već
formiranih stavova (najčešće pogrešno) ili je možda potrebno usmeriti napore na
kontinuirano formiranje ispravnih stavova od najranijeg mogućeg životnog doba?
Prema stručnoj literaturi, najraniji početak formiranja stavova jeste u predškolskom
razdoblju čoveka/deteta od 3-će do 6-te godine. Deca se po rođenju razlikuju po
reagovanju i ponašanju, imaju individualne osobine. Svaka beba drugačije se suočava sa
okolinom i drugačije reaguje na draži iz okoline. Po mišljenju psihologa, ove razlike su
rezultat nasleđa i prenatalnog života. Dokazano je da se psihičke karakteristike, ispoljene
po rođenju, sa razvojem menjaju.( Smiljanić et al, 2008:25).
Menjanje psihičkih karakteristika, zavisi od spoljašnjih uticaja, sazrevanja i aktivnosti
samog deteta.
Dakle, moguće je uticati na formiranje stavova od najranijeg uzrasta, kao i
prevazilaženje potencijalnog lošeg uticaja okoline, ukoliko postoji kontinuirani rad sa
detetom na određenu temu.
Osnovni stadijumi u razvoju detetove ličnosti se odvijaju sa godinama:
1. I godina (vezivanje) 0-12 mes.
2. 1.- 3. godine (period individuacije)
3. 3.- 7. godine (period socijalnih interakcija)
4. Školsko doba - do adolescencije (integracija)
U periodu socijalnih interakcija (od 3-7 godine), čovek/dete kroz igru prihvata
potrebna učenja i formira stavove kojima se kasnije integriše u društvo. Upravo značaj
edukacije kroz igru, u cilju formiranje stavova kod deca ovog uzrasta, predstavlja predmet
ovog rada.
2.
2.1.

PRIMENJENE METODE I REZULTATI
METODE

Uzimajući u obzir planove i programe rada sa decom predškolskog uzrasta od 3-će do
7-me godine, primenom pokaznih metoda kroz igru, vaspitači akreditovane predškolske
ustanove, su konkretno i kontinuirano radili na upoznavanju i poštovanju saobraćajnih
propisa. Od septembra 2013. godine, grupa od 16 deteta u uzrastu od 3-će do 4-te godine
je dobila zadatak da se obuče kao neki od učesnika u saobraćaju. U toj grupi pronašli su
se policajci, vozači, biciklisti, kondukteri i ostali. Kroz igru im je predstavljen Saobraćajni
bukvar sa najosnovnijim radnjama koje njima mogu da pomognu kao učesnicima u
saobraćaju. Kontinuirano iz meseca u mesec, u pomenutoj grupi je postojala barem jedna
igra koja je imala temu o saobraćaju poput simulacije vožnje u klupama uz obaveznu
upotrebu zaštitnog sedišta i pojasa. Takođe, prilikom kraćih šetnji van dečjeg vrtića,
vaspitači su uvek koristili (oblačili deci) svetlo odbojne prsluke i fluorescentne kačkete.
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Nakon završene školske godine, na početku naredne školske godine deci je dato vreme
da se sami igraju na temu saobraćaja. Raznih radova je nastalo (slika 1), ali interesantno
zapažanje od strane vaspitača je da su se deca igrala u grupama uz poštovanje saobraćajnih
propisa na iscrtanim poligonima sa igračkama automobilima.

Slika 1. Jedan od iscrtanih „Saobraćajnih“ poligona koji su deca koristila u igri

Ovde je do izražaja došla socijalna integracija, deca su činila grupu koja je u potpunosti
odslikavala sistem života u kome smo svi učesnici, a primenjivala su pravila u
saobraćajnom sistemu koja su prihvatila kroz prethodnu igru.
Nakon pomenutih igara, vaspitači su kao jednu od igara uveli praćenje „Pažljivka“,
maskote Agencije za bezbednost saobraćaja RS namenjenu najmlađim učesnicima u
saobraćaju, i razgovor na temu „Pažljivkova pravila u saobraćaju“ (Slika 2).
Nastavljalo se sa praksom upotrebe svetlo odbojnih prsluka i fluorescentnih kapa
prilikom svakog napuštanja vrtića uz obaveznu napomenu o ponašanju u koloni pešaka.
Takođe, pored redovne edukacije kroz igru primenom standardnih metoda, vaspitači su
koristeći se multimedijom, zainteresovali decu za Pažljivkovu slagalicu (Slika 3) koja im
je približila neophodne saobraćajne propise i stvorila pozitivan stav prema samoj maskoti
Pažljivka i ispravnog ponašanja u saobraćaju.
Nakon primene navedenih metoda, 2015. godine usledila je poseta Pažljivka koja je
deci približila njegovo postojanje, i nakon razgovora sa decom, izgradila pozitivne stavove
o ponašanju u saobraćaju.
Na početku školske 2016. godine, određena grupa roditelja je zamoljena od strane
vaspitača i autora ovog rada, da pokušaju indirektnu proveru sada 6-to godišnjaka o
156

11. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Vrnjačka Banja, 13-16. april 2016.

njihovim stavovima u saobraćaju. Definisani su konkretni zadaci, poput razgovora o radu
semafora, prelasku van pešačkog prelaza, vožnji bicikla na putu, upotrebe mobilnog
telefona u saobraćaju, upotrebe dečijeg sedišta i sigurnosnih pojaseva.

Slika 2. Pažljivkova pravila u saobraćaju

Slika 3. Multimedijalna Pažljivkova slagalica

157

Vladimir Popović, Dejan Bogićević, Milan Stanković, Vesna Trivić
ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U CILJU PREVENCIJE
SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

2.2.

REZULTATI

Nakon perioda od dva meseca, sa odabranom grupom od 10 roditelja je obavljen
razgovor o stavovima koje su njihova deca ispoljavala u saobraćaju. Sva deca su izgradila
pozitivne stavove uzimajući u obzir obrađene teme kroz igru i priču o:
1. Prelasku puta isključivo na pešačkoj zebri,
2. Vožnji bicikla uz desnu ivicu kolovoza i upotrebom zaštitne kacige,
3. Poštovanje saobraćajne signalizacije (znaka STOP, znaka ustupanja
prvenstva prolaza, znaka pešački prelaz i sl.),
4. Prelasku puta na semaforisanoj raskrsnici samo kada je upaljeno zeleno svetlo
za pešake uz proveru saobraćajnih uslova pogledom na desno – levo i
potvrdno desno,
5. Upotrebu dečijih sedišta ili dodataka i zaštitnih pojaseva,
6. Upozoravanje vozača na upotrebu mobilnog telefona u toku vožnje i
7. Održavanje pažnje vozača bez nepotrebnog skretanja pogleda.
Od ukupno 24 deteta iz grupe koja je prihvatila da učestvuje u edukaciji o saobraćaju
kroz igru, 10 deteta je praćeno u formiranju stavova u poslednjih tri godina. Od 10 deteta,
4 je u potpunosti izgradilo pozitivne stavove na svih sedam, prethodno navedenih
obrađenih tema. Tabelarni prikaz rezultata (tabela 1) pokazuje koliki broj dece je u
potpunosti prihvatio i izgradio pozitivne stavove na definisane teme, međutim, ne treba
zanemariti uticaj stavova roditelja po ovim temama.
Tabela 1. Prikaz rezultata stavova kod praćene dece

Obrađena tema/problem kroz igru
Prelazak puta isključivo na pešačkoj zebri
Vožnja bicikla uz desnu ivicu kolovoza sa
obaveznom upotrebom zaštitne kacige
Poštovanje saobraćajne signalizacije (znaka
STOP, znaka ustupanja prvenstva prolaza,
znaka pešački prelaz i sl.)
Prelazak puta na semaforisanoj raskrsnici samo
kada je upaljeno zeleno svetlo za pešake uz
proveru saobraćajnih uslova pogledom na
desno – levo i potvrdno desno
Upotreba dečijeg sedišta ili dodataka i zaštitnih
pojaseva
Upozoravanje vozača na upotrebu mobilnog
telefona u toku vožnje
Održavanje pažnje vozača na put bez
nepotrebnog skretanja pogleda

Prihvatilo
10/10

%
100

8/10

80

10/10

100

10/10

100

9/10

90

10/10

100

4/10

40

Roditelji sa kojima je obavljen razgovor su istakli pozitivna viđenja edukacije o
saobraćaju kroz igru jer su pojedina deca kritikovala njihove loše namere poput javljanja
na mobilni telefon u toku vožnje, pisanja poruka, skretanja pogleda nepotrebno i sl.
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3.

DISKUSIJA

Stavovi predstavljaju važne dinamičke crte ličnosti.
Značajni faktori ponašanja, odnosno značajne osobine ličnosti su snažne emocije,
vezane uz stavove koji se odnose na društveno važne pojave ili pravila.
Olport, stavove definiše neuralnom i mentalnom spremnošću, formiranom na osnovu
iskustva, koja vrši uticaj na reagovanje pojedinca. (Olport, 1969:45)
Zaključujemo da stavovi predstavljaju trajnu osobinu koja ima neurofiziološku
osnovu.
Na primer, kada se uzme u obzir poštovanje nekih pravila, onda će neko ko ima
određen stav o tim pravilima na određen način reagovati, njegova neuralna i mentalna
spremnost (koja je stečena a ne urođena) će se aktivirati. Naravno, to ne znači da će
pojedinac u svakoj situaciji otvoreno izneti svoj stav. (Rot, 2008:87)
Stavovi su spremnost formirana na osnovu iskustva. Stavovi nisu nasleđem preuzeti
nego su naučeni, formirani u toku života pojedinca.
Postoje tri izvora stavova:
1. Prvi izvor su socijalne i grupne norme koje se prihvataju od društva i od grupa
kojima se pripada,
2. Drugi cini lično iskustvo i znanje o pojavama/pravilima prema kojima postoji
stav, i
3. Treći su motivi i trajne karakteristike ličnosti.
Deca od ranog detinjstva usvajaju normirana shvatanja nekog društva počev od
bazične porodice, vršnjaka, vrtića, škole i td.
Socijalno okruženje koristi različita sredstva kod formiranje i izmene stavova: zabranu,
prisilu, nagradu, ubeđivanje, poučavanje i sl.
Na osnovu ličnog iskustva i znanja, dete može da formira pozitivne i negativne
stavove, ali su oni po pravilu ograničeni za jedan opšti sud, za generalizaciju stavova.
Važan izvor stavova su naši motivi i naše osobine. Potrebe i želje pojedinca (pre svega
kod dece za pažnjom, igrom) su važni faktori u formiranju stavova. Zato je važna i velika
uloga kao i odgovornost društva u formiranju stavova kod dece na ranom uzrastu, u
formiranju savesnih i odgovornih članova društva. (Vidojević, 2006:15)
Stavovi koje osoba/dete usvoji postaju deo njene/njegove ličnosti, njenog ja.
Naši stavovi su deo nas samih.
Stavovi utiču na naše pamćenje i na sećanje. Ako je nešto u skladu sa našim
stavovima, brže ćemo ga naučiti.
Dakle, ukoliko formiramo odgovarajuće stavove kod dece, i učvrstimo sa određenim
brojem ponavljanja (naučimo pravila, norme i sl.), direktno utičemo na buduće generacija
da usvojene stavove zadrže nepromenjene.
Ograničenja koja su se javila u toku ovog istraživanja jesu zanemarivanje uticaja
stavova roditelja po pitanju bezbednog ponašanja u saobraćaju na formiranje stavova kod
ispitivane dece. U kasnijem razgovoru sa roditeljima uočeni su pogrešno formirani stavovi
poput „šta koga briga da li se ja vezujem ili ne, to je zbog moje lične bezbednosti…“ i sl.
Da bi se kod deteta formirali ispravni, pozitivni stavovi u cilju bezbednog ponašanja u
saobraćaju neophodno je da postoji aktivno učešće na svim nivoima; počev od volje i želje
države za ovakvim radom a u vidu revidiranja i definisanja školskih programa u
predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, sa ciljem obrade problema bezbednosti
u saobraćaju, pa do same porodice koja u formiranju stavova kod deteta ima najveći uticaj.
159

Vladimir Popović, Dejan Bogićević, Milan Stanković, Vesna Trivić
ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U CILJU PREVENCIJE
SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

4.

ZAKLJUČAK

Na samom početku ovog rada, u njegovom apstraktu, postavili smo pitanja: Kada je
čovek spreman da prihvata osnovna zakonska načela i postulate saobraćaja? Da li je
potrebno svesti određene radnje u saobraćaju na nivo automatskog mehaničkog
ponavljanja, poput upotrebe sigurnosnog pojasa, i kada je potrebno početi sa insistiranjem
na tim radnjama kod čoveka?
Na osnovu malog eksperimenta, gde smo u redovnoj nastavi i radu sa decom
predškolskog uzrasta pridodali temu o saobraćaju i deci prikazali saobraćajne propise kao
njima bliska pravila u svakodnevnoj igri, može se zaključiti da pored represivnih i
rehabilitacionih mera moramo se osloniti i na edukativne mere i to pogotovu kod najmlađe
grupacije učesnika u saobraćaju.
Psihologija je definisala predškolski uzrast kao period formiranja prvih stavova.
Takođe, definisano je da ne ponavljanje određenih radnji dovodi do zaboravljanja kod
osobe, što nas navodi na zaključak da je potrebno krenuti sa formiranjem pozitivnih
stavova o saobraćajnim propisima u najranijem uzrastu, upravo kroz igru i priču uz
konstantno ponavljanje u toku daljeg školovanja a sve do zakonski definisanog broja
godina sa kojim se stiče pravo na obuku za upravljanje motornim vozilom. Ovako
formirani i usvojeni pozitivni stavovi se prenose dalje kroz generacije na društvo, što
dovodi do globalnog cilja od ni jednog poginulog učesnika u saobraćaju.
5.
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ODNOS IZMEĐU IMPULSIVNOSTI KAO OSOBINE LIČNOSTI I
AGRESIVNOG PONAŠANJA U VOŽNJI
THE RELATION BEETWEN IMPULSIVITY AS PERSONALITY TRAIT
AND AGRESIVE DRIVING BEHAVIOR
Marjana Čubranić-Dobrodolac1, Krsto Lipovac2, Svetlana Čičevič3
Rezime: Brojne studije potvrdile su da ljudi sa impulsivnim osobinama ličnosti pokazuju veći rizik
ka učešću u agresivnom ponašanju u vožnji. U ovom istraživanju 141 ispitanik popunjavao je BIS11 instrument za procenu impulsivnosti, kao i ADBQ instrument za procenu agresivnog ponašanja
u vožnji. Posmatrani uzorak sačinjen je od 90 profesionalnih vozača, kao i od 51 amaterskog vozača.
Prilikom analize podataka korišćeni su deskriptivni statistički pokazatelji i mere linearne korelacije.
Dobijeni rezultati pokazuju statistički značajnu povezanost između korelata impulsivnosti i korelata
agresivnog ponašanja u vožnji.
Ključne reči: Impulsivnost, Agresivnost, Ponašanje vozača
Abstract: Many studies have examined that people with impulsive personality traits run a higher
risk of engaging in aggressive driving behavior than people without those characteristics. In this
research, 141 participants completed the BIS-11 (Barrat Impulsiveness Scale) instrument and ADBQ
(Aggressive Driving Behavior Questionnaire) instrument. Observed sample is composed of 90
professional drivers, as well as 51 non-professional drivers. To analyze the date, we used descriptive
statistics measures and linear correlation measures. The results showed a statistically significant
association between impulsiveness correlates and correlates of aggressive driving behaviour.
Keywords: Impulsiveness, Aggressiveness, Driving behaviour
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1.

UVOD

Postoje oprečna mišljenja u literaturi, kada je reč o prediktivnoj sposobnosti osobina
ličnosti, po pitanju ponašanja vozača u saobraćaju. Međutim, brojna istraživanja su
dokazala da relacije osobina ličnosti, sa različitim oblicima ponašanja u vožnji koji se
mogu okarakterisati kao manje ili više rizični, indirektno mogu dati veoma korisne
podatke koji se mogu iskoristiti za promovisanje bezbednijih oblika ponašanja u
saobraćaju.
Kada je reč o činiocima koji imaju najznačajniji uticaj na bezbednost saobraćaja,
nepodeljeno je mišljenje da se ovo pre svega odnosi na način vožnje, agresivnost i
impulsivnost, na nedostatak tolerancije prema drugim učesnicima u saobraćaju, na
nepropisno i rizično ponašanje. Agresivnost vozača, prema postavkama teorije
pouzdanosti čoveka, predstavlja rezultat unutrašnjih činilaca performansi čoveka,
njegovih fizioloških i psiholoških osobina (Shinar, et.al, 20049. Impusivnost kao relativno
stabilna crta ličnosti definiše se kao tendencija da se brzo i neplanirano reaguje, bez
promišljanja o negativnim posledicama takvog reagovanja ili o alternativnim reakcijama
(Moeller et al., 2001; Plutchik et al., 1995). Sasvim je izvesno da se pomenuti oblici
ponašanja manifestuju i u mnogim drugim situacijama, u svim oblastima života, ali u
saobraćaju oni prouzrokuju veoma ozbiljne posledice. Agresivnost i impulsivnost vozača
se iskazuju u vožnji koju karakteriše zanemarivanje saobraćajnih znakova i opštih pravila
ponašanja u saobraćaju, vožnji prevelikim brzinama, neusklađenim sa uslovima,
nepoštovanju prava drugih, posebno pešaka, dece, starih i drugih ranjivih kategorija
učesnika u saobraćaju. Interesantno je, međutim, da se u statističkim podacima o uzrocima
saobraćajnih nezgoda agresivno ponašanje i impulsivnost retko iskazuju kao posebni,
osnovni ili dopunski uzrok nezgoda, što je verovatno rezultat prataktičnih teškoća u oceni
i vrednovanju ovih osobina vozača.
Istraživanja koja su se bavila fenomenom agresivnosti u vožnji pokazala su da su
agresivniji vozači skloniji rizičnom ponašanju, kao doživljavanju saobraćajnih nezgoda u
odnosu na vozače sa nižim stepenom agresivnosti (Özkan et al., 2010; Dahlen et al., 2005;
Tasca, 2000). Kada je reč o karakteristikama ličnosti, impulsivnije vozače u odnosu na
one sa nižim stepenom impusivnost razlikuju viši skorovi na agresivnosti, anksioznosti,
potiskivanju besa i nekontrolisanom ispoljavanju besa (Deffenbacher et al, 2000).
U pojedinim istraživanjima uočeno je i da se grupa impulsivnih vozača koja poseduje
svest o tome da ima probleme sa kontrolom impulsa prilikom vožnje, a koja je
zainteresovana za savetodavni rad, razlikuje po izraženosti nekih karakteristika ličnosti od
grupe impulsivnih vozača koji ne smatraju da imaju ovakvu vrstu problema i nisu
motivisani da zatraže stručnu pomoć (Jakubczyk et al., 2013) . Iako se ove dve grupe ne
razlikuju po stepenu agresivnosti pri vožnji o kome izveštavaju, i po karakteristikama kao
što su sklonost ka rizičnom ponašanju, razlika se ogleda u nešto većem stepenu
impulsivnost kao crta ličnosti, kao i slabijoj kontroli impulsa kod vozača koji procenjuju
da im je potrebno savetovanje. Obe grupe impulsivnih vozača se razlikuju od grupe vozača
sa niskim stepenom impulsivnosti pri vožnji po tome što pokazuju veći stepen izraženosti
različitih aspekata agresivnosti, besa, i koriste manje adaptivne strategije prevladavanja
ovih emocionalnih stanja.
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2.

MATERIJAL I METODE

Pored demografskog upitnika koji je obuhvatao pitanja o osnovnim obeležjima
vozača, ispitanici su popunjavali i BIS-11 upitnik za procenu impulsivnosti (Patton et al.
1995), kao i ADBQ upitnik za procenu agresivnog ponašanja u vožnji (Brill et al. 2011).
2.1.

BIS-11 upitnik za procenu impulsivnosti

BIS-11 (Barratt impulsiveness Scale) je instrument za procenu impulsivnosti kao
crta ličnosti. Prvobitna verzija ovog upitnika, konstriusana još davne 1959. godine od
strane Barat-a (Barrat, 1959), imala je svoje brojne revizuje od strane mnogih autora. Ovaj
instrument predstavlja jedan od najčešće korišćenih alata za opservaciju impulsivnog
ponašanja, kako u naučnim istraživanjima, tako i u kliničkoj praksi.
U ovom istraživanju korišćena je forma BIS-11 koju je konstruisao Paton (Patton et
al. 1995). Upitnik čini 30 pitanja kojima su obuhvaćene različite situacije i aspekte
karakteristične za impulsivno postupanje i impulsivne navike u ponašanju. Od ispitanika
se traži da na 4-stepenoj Likertovoj skali odgovora procene koliko često se slažu sa
tvrdnjama koje opisuju najreperezentativnije impulsivne navike i postupanja. Prilikom
skorovanja odgovora određen broj pitanja koja su izražena u negaciji skorovana su prema
uputstvu autora (vršena je inverzija skale).
Dvofaktorskom strukturom pitanja su ekstrahovana u tri dimenzije: Pažnju,
Motoriku i Odnos prema planiranju. Jednofaktorskom strukturom izdvojeno je šest
dimenzija: Pažnja, Motorika, Samokontrola, Kognitivna kompleksnost, Istrajnost i
Kognitivna nestabilnost.
2.2.

ADBQ upitnik za procenu agresivnog ponašanja u vožnji

ADBQ (Aggressive Driving Behavior Questionnaire) je upitnik konstruisan od strane
Bril-a (Brill et al. 2011). Instrument sadrži 20 pitanja, a od ispitanika se traži da na 6stepenoj skali procene verovatnoću za ispoljavanje agresivnih manifestacija u vožnji.
Dvofaktorskom anlizom pitanja, izdvojeno je pet dimenzija u upitniku, i to:
Bes/Agresivnost, Prekoračenje brzine, Gestikulacija i Stav prema drugim vozačima. Viši
ukupni skor na upitniku odgovara većem stepenu agresivnosti prilkom vožnje.
2.3.

Karakteristike uzorka

Posmatrani uzorak formiran je od 141 vozača, među kojima je bilo 50 vozača kamiona,
40 vozača autobusa koji voze na međugradskim linijama, kao i 51 amaterski vozač. U
istraživanju su učestvovali ispitanici oba pola, različitog obrazovanja i starosti od 18 do
69 godina. Opservirani uzorak je heterogen po pitanju dužine vozačkog staža i učestalosti
vožnje.
2.4.

Statistička analiza

Statistička obrada podataka vršena je pomoću programskog paketa IBM SPSS
Statistics v.22. Pored deskriptivne statistike, u obradi podataka analizirana je i međusobna
povezanost posmatranih varijabli i kao i jačina korelacije (određivanjem Spearman-ovog
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koeficijenata korelacije). Vrednosti p manje od 0,05 biće smatrane statistički značajnim,
a vrednosti p manje od 0,01 visoko statistički značajnim.
3.

REZULTATI

Povezanost između dimenzija (podskala) upitnika za procenu impulsivnosti, BIS-11 i
dimenzija upitnika za procenu agresivnog ponašanja u saobraćaju, kao i povezanost sa
ukupnim skorovima na ovim upitnicima prikazana je u Tabeli 1.Spirmanov koeficijent
korelacije ukazuje na povezanost između korelata impulsivnosti (kroz šest dimenzija
dobijenih kroz dvofaktorsku strukturu), kao i ukupnog skora impulsivnosti, u odnosu na
korelate agresivnog ponašanja u vožnji (pet faktora ekstrahovanih kroz dvofaktorsku
analizu) i ukupnog skora za agresivnost.
Tabela 1. Povezanost između impulsivnosti i agresivnosti u vožnji

Bes/Agresi
vnost

Prekorače
nje brzine

Gestikulija

Stav prema
drugim
vozačima

Pažnja

0,065

0,143

0,241**

0,034

0,285**

Motorika

0,130

0,087

0,258**

0,066

0,308**

Samokontrola

0,083

0,070

0,277**

0,081

0,254**

Kognitivna
kompleksnost

0,222**

0,169*

0,170*

0,045

0,164

Istrajnost

0,169*

0,159

0,295**

0,073

0,322**

Kognitivna
nestabilnost

0,130

0,087

0,258**

0,066

0,320**

Ukupan skor
BIS-11

0,083

0,070

0,277**

0,081

0,367**

* p < 0,05
** p < 0,01
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4.

DISKUSIJA

Ispitivanje povezanosti korelata, tj. dimenzija i ukupnih skorova ova dva instrumenta
za procenu ponašanja pokazuje da je ukupan skor ADBQ upitnika u boljim korelacijama
sa skorovima za podskale iz BIS-11 instrumenta, nego li ukupan skor BIS-11 upitnika sa
skorovima za podskale iz ADBQ-a.
Kada je reč o dimenzijama ADBQ upitnika, uočava se da je najveći stepen povezanosti
pronađen za dimenziju Gestikulacija. Ovo je ujedno i jedina dimenzija agresivnog
ponašanja u vožnji koja je pokazala statistički značajnu povezanost sa svim korelatima
ponašanja merenim BIS-11 instrumentom.
Posmatrajući rezultate korelacije u tabeli za dimenzije BIS-11 upitnika, zapaža se da
najizraženija povezanost sa podskalama ADBQ upitnika postoji za dimenzije Kognitivna
kompleksnost i Kognitivna nestabilnost.
Ukratko, podaci ove studije pokazuju da analizirani instrumenti, BIS-11 za procenu
impulsivnosti i ADBQ za procenu agresivnog ponašanja u vožnji, ocenjuju donekle slične
osobine. Iako su instrumenti bazirani na različitim pitanjima, postojanje relativno izražene
korelacija između njihovih konačnih skorova pokazuje da su oba instrumenta efikasna u
oceni istog „jezgra“ problema, tj. mere slične oblike ponašanja (rs = 0, 367, p <.01).
Ovakvi rezultati su u skladu sa rezultatima studije koja je koristila sličan nacrt u
istraživanju, a koju je sproveo Dahen sa saradnicima (Dahen et al., 2005.). U studiji
pomenutog autora dimenzije ponašanja merene BIS-11 instrumentom pokazale su
značajnu povezanost sa dimenzijama ponašanja u upitniku za procenu agresivnih
manifestacija u vožnji-Driving Anger Scale (DAS, Deffenbacher et al., 1994).
Osim toga, ova studija pokazuje da istovremena primena ova dva instrumenta može
pružiti potpunije informacije u proučavanju rizičnih oblika ponašanja kod vozača, bez
obzira na činjenicu što je njihovo slaganje relativno zadovoljavajuće.

5.

ZAKLJUČAK

BIS-11 instrument za procenu impulsivnosti, kao i ADBQ instrument za procenu
agresivnog ponašanja u vožnji, ukoliko se zajedno primenjuju, mogu biti komplementarni
instrumenti za procenu rizičnih oblika ponašanja u saobraćajnim situacijama. Pravce
budućih istraživanja trebalo bi usmeriti ka ispitivanju prediktivne moći ovih instrumenata
u predviđanju sklonosti kao saobraćajnim nezgodama. Takođe, ovi instrumenti mogu
imati i svoju upotrebnu vrednosti u svrhe psihološkog testiranja prilikom profesionalne
selekcije vozača, u okviru obuke kandidata u auto školama (naročito mlađih polaznika),
kao i za testiranje vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola. Na ovaj način analizirani
upitnici bi imali svoju primenu u okviru unapređenja bezbednosti saobraćaja, kako na
globalnom nivou, tako i na nivou lokalnih zajednica.
6.

LITERATURA
[1] Barratt ES. (1959.) Factor analysis of some psychometric measures of impulsiveness
and anxiety. Psychological Reports. 16, 547–554.

165

Marjana Čubranić-Dobrodolac, Krsto Lipovac, Svetlana Čičevič
ODNOS IZMEĐU IMPULSIVNOSTI KAO OSOBINE LIČNOSTI I AGRESIVNOG PONAŠANJA U
VOŽNJI

[2] Brill, J. C., Mouloua, M., Shirkey, E. (2009.) Predictive validity of the Aggressive
Driver Behavior Questionnaire (ADBQ) in a simulated environment. Proceedings of the
53rd Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society, 1334-37.
[3] Dahlen, E.R., Martin, R.C., Ragan, K., Kuhlman, M.M. (2005.) Driving anger, sensation seeking, impulsiveness, and boredom proneness in the prediction of unsafedriving.
Accident Analysis and Prevention 37, 341–348.
[4] Deffenbacher, J. L., Filetti, L. B., Richards, T. L., Lynch, R. S. Oetting, E. R. (2003).
Characteristics of Two Groups of Angry Drivers. Journal of Counseling
Psychology, 50,123-132.
[5] Deffenbacher, J.L., Oetting, E.R., Lynch, R.S. (1994.) Development of a driving anger
scale. Psychological Reports 74, 83–91.
[6] Gurda, A. (2012.) Evaluating The Psychometric Properties Of The Aggressive Driving
Behavior Questionnaire (ADBQ). A thesis submitted in partial fulfillment of the
requirements for the Honors in the Major Program in Psychology In the College of Sciences
And in The Burnett Honors College At the University of Central Florida Orlando, Florida
[7] Jakubczyk, A., et al. (2013.) Impulsivity, risky behaviors and accidents in alcoholdependent patients, Accident Analysis and Prevention 51, 150– 155.
[8] Moeller, G., Barratt, E., Dougherty, D., Schmitz, J., Swann, A. (2001.) Psychiatric
aspects of impulsivity. American Journal of Psychiatry, 158, 1783–1793.
[9] Özkan, T., Lajunen, T., Parker, D., Sümer, N., Summala, H. (2010.) Symmetric relationship between self and others in aggressive driving across gender and countries. Traffic
Injury Prevention 11, 228–239.
[10] Patton, J.H., Stanford, M.S., Barratt, E.S. (1995.) Factor structure of the Barratt
Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology 51, 768–774.
[11] Plutchik, R., van Praag, H. M. (1995.) The nature of impulsivity: definitions, ontology,
genetics, and relations to aggression. In E. Hollander & D. J. Stein (Eds.), Impulsivity and
Aggression, 7–24. New York: Wiley
[12] Tasca, L. (2000.) A review of the literature on aggressive driving research. In:
Aggressive
Driving
Issues
Conference,
http://www.aggressive.drivers.com/papers/tasca/tasca-paper.html. (August, 20, 2015).

166

11. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Врњачка Бања, Хотел Звезда,
13 – 16. април 2016.

11th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Vrnjacka Banja, Hotel Zvezda,
April 13 – 16, 2016.

КАМПАЊА „БИРАМ ЖИВОТ“
CAMPAIGN "BIRAM ŽIVOT"
Душко Пешић1, Бранко Стаматовић2, Ирена Поњавић3, Томислав Петровић4
Резиме: Саобраћајне незгоде су један од водећих узрока страдања младих у свету. Разлози за
овакво стање су недовољно знање и искуство, погрешни ставови и понашање које млади
учесници у саобраћају испољавају. Кампање су један од главних модела за повећање
информисаности, као и промену ставова и понашања већих циљних група. Кампања „Бирам
живот” Агенције за безбедност саобраћаја посвећена је безбедности младих у саобраћају и
има за циљ подизање свести о ризицима и начинима како их избећи, а пре свега трајну
промену усвојених погрешних ставова и понашања које из њих произилазе. Циљ кампање је
да формулише нови образац понашања младих људи, који ће као последицу имати смањен
број незгода на путевима. Кампања је намењена младим људима, па зато веома јасно говори
њиховим језиком. Елементи кампање су осмишљени да изазивају емоције од туге до смеха,
позива младе да размисле, причају међу собом и са старијима, и сами увиде колики је значај
безбедног понашања у саобраћају.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, млади, кампања, елементи кампање
Abstract: Traffic accidents are one of the leading causes of premature death of young people in the
world. The reasons for this situation are the lack of knowledge and experience, wrong attitudes and
behavior that young road users exhibit. Campaigns are one of the main models for increasing
awareness and changing the attitudes and behavior of the major target groups. The campaign "Biram
život" of the Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia is dedicated to young road users
safety and aims to raise awareness of the risks and how to avoid them. Above all, with this campaign
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2 Стаматовић Бранко, начелник Одељења за локалне самоуправе, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за
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we wanted to make a lasting change of adopted wrong attitudes and behaviors that arise from them.
The campaign aims to formulate a new pattern of behavior of young people, which will lead to
reducing of the number of accidents on the roads. The campaign targets young people, so very
clearly speaks their language. Elements of the campaign are designed to provoke emotions from
sadness to laughter, invites young people to think, talk among themselves and with the elderly, and
see for yourself just what is the importance of safe behavior in traffic.
Keywords: Road safety, young people, campaign, elements of the campaign

1.

УВОД

Према Националној стратегији за младе, особе узраста од 15 до 30 година
старости су млади, а повреде у саобраћају су глобални водећи узрок смрти ове
старосне категорије. Више младих људи умире од последица повреда у
саобраћајним незгодама него од ХИВ-а, маларије, туберкулозе, као и свих других
облика насилне смрти. Статистички подаци показују да су млади у саобраћају
озбиљно угрожени, без обзира у ком се делу света налазе. Сваког дана на путевима
у свету погине око 1000 младих људи (WHO, 2013), а у Србији је само у претходних
пет година, од 2010. до 2014. године, погинуло 795 младих људи. Свако четврто
погинуло лице и свако треће повређено лице у Србији је млади учесник у саобраћају.
Један од кључних елемената за достизање мање изложености ризицима за младе у
саобраћају је континуирано саобраћајно образовање. Кампање посвећене безбедности
младих у саобраћају садрже и део саобраћајног образовања посебно у делу који се
састоји од трибина и радионица на којима се преносе знања и вештине. Овакав начин
комуницирања подстиче чланове циљне групе на акцију и промену понашања.
У склопу реализације превентивних мера које се примењују у безбедности
саобраћаја кампање заузимају веома значајно место. У току припрема и на почетку
реализације кампање потребно је дефинисати кључне елементе кампање и
реализовати кампању по елементима. Кампања није исто што и порука, јер порука је
само један елемент кампање. Често се мисли и да је само facebook профил довољан за
реализацију кампање. Такође су присутни и ставови да је за кампању у безбедности
саобраћаја довољно користити медијски простор (радио, тв, штампани медији и сл.).
Међутим да би кампање у безбедност саобраћаја дале жељене резултате неопходно је
дефинисати одређене кораке односно реализовати све неопходне елементе кампање,
циљ, циљну групу, поруке, канале комуникације и начин комуницирања, подршку
кампањи, али и време спровођења и пратећа истраживања. У систему који кампања
подразумева, сваки субјекат (институција, организација, појединац) укључен у
кампању мора да зна своје место и улогу у достизању коначног циља.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Кампања „Бирам живот“ посвећена је безбедности младих у саобраћају. Циљ
кампање је подизање свести младих о ризицима и начинима како их избећи, као и
како да трајно промене усвојене ставове и понашања који су погрешни. Да би млади
променили усвојене погрешне ставове и понашања потребно је стварање нових
образаца понашања младих људи који ће за циљ имати смањен број незгода на
путевима. Да би кампања утицала на циљну групу конципирана је тако да јасно
говори језиком младих, да од спота до спота изазива емоције од туге до смеха,
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позивајући младе да размисле, да причају међу собом и са старијима, и да сами
увиде да је безбедност саобраћаја важна тема. Због тога је кампања „Бирам живот“
креирана тако да млади не буду само посматрачи, већ и амбасадори саме кампање.
Када се говори о кампањама у безбедности саобраћаја прво треба поћи од
дефиниције кампање, јер се ту крије кључ за вођење кампање. Кампања се дефинише
као ''координирани систем мера и активности, унапред одређеног трајања, којима се
делује на одређене групе људи, ради испуњења унапред дефинисаног циља, док су
кампање у безбедности саобраћаја дефинишу као ''Кампање чији је циљ унапређење
безбедности саобраћаја, односно смањење броја саобраћајних незгода и њихових
последица''. Да би се кампања припремила на прави начин, правилно организовала и
ефикасно извела, потребно је да кампања садржи кључне елементе, који треба да буду
стручно дефинисани и реализовани. Основни елементи кампање су:
• циљ кампање
• популација (циљна група)
• порука
• средства преношења поруке
• период (време) извођења кампање
• експериментална и контролна група
• пратећа истраживања
• подршка кампањи (стручна, медијска, финансијска, политичка,
нормативна, полицијска, најшира).
2.1.

Циљ кампање

Да би се дефинисао циљ кампање потребно је прво дефинисати проблем.
Небезбедно понашање учесника у саобраћају представља суштину проблема за
кампање у безбедности саобраћаја. Након дефинисања проблема, циљ кампање
постаје постизање неког жељеног понашања у саобраћају, које је у вези са
проблемом. Циљ се може дефинисати квалитативно (описно, унапредити понашање
младих у саобраћају) или квантитативно (кроз бројке, смањити број незгода са
младима за одређени проценат).
Циљ кампање „Бирам живот“ односи се на смањење броја и последица
саобраћајних незгода са младима.
2.2.

Популација (циљна група)

Циљна група је што прецизније одређен део популације на који се жели
кампањом деловати. На циљну групу може да се делује директно или индиректно.
Имајући у виду да је у Србији у периоду од 2010. до 2014. године свако четврто
погинуло лице у и свако треће повређено лице у саобраћајним незгодама био млади
учесник, млади су препознати као посебно угрожена категорија учесника у
саобраћају. Утврђено је да млади највише страдају у својству возача и путника у
возилу (90%), а најмање у својству пешака (10%). Млади у својству возача најчешће
смртно страдају као возачи путничког возила (61%) и мотоцикла (29%), док 85%
младих страда у својству путника у путничком возилу. У односу на пол, 80%
погинулих младих лица су мушког пола, а 20% су жене. Са друге стране, 94%
погинулих младих возача су особе мушког пола чине, а само 6% су особе женског
пола, а ако се посматрају путници, 70% погинулих путника су особе мушког пола,
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а 30% су особе женског пола. Субота увече је период када се догађа највише
саобраћајних незгода са учешћем младих, а највише страдају у летњим месецима.
Циљна група кампање „Бирам живот“ су били млади возачи и путници старости
од 15 до 30 година.
2.3.

Порука кампање

Један од предуслова за остваривање жељених резултата кампање су
ефектно формулисане поруке. Стога је од самог старта било јасно да поруке морају
да буду осмишљене речником младих људи и прихваћене на прави начин.
Имајући у виду да је алкохол један од три најчешћа разлога за саобраћајне незгода
у којима учествују млади, као и да је проценат коришћење сигурносних појасева код
младих на ниском нивоу, кампања је желела да утиче на младе да не возе под дејством
алкохола и да користе сигурносне појасеве, како напред, тако и позади.
С обзиром на уочене проблеме када су у питању млади, кампања „Бирам живот“
је обрађивала две теме и имала две поруке: „Бирам живот, зато вежем појас!“ и „Бирам
живот, зато трезан возим!“
2.4.

Период (време) извођења кампање

Како су млади током летњих месеци активнији и мобилнији и како се у овом
периоду догађа највише саобраћајних незгода, за ударни период за реализацију
кампање изабрани су месеци јул и август. Овај период је такође повезан и са
музичким фестивалима које се у то време дешавају у Србији (EXIT Fest, Lovefest и
Beer fest), а који су места окупљања циљне групе.
Кампања „Бирам живот“ покренута је 01. јуна 2015. године, док је фејсбук
страница Агенције за безбедност саобраћаја почела са радом раније, 22. априла
2015. године. Кампања је трајала до 01. октобра 2015. године. У оквиру периода
извођења кампање, спот са Милицом Јокић емитован je у периоду од 01. јула до 12.
септембра 2015. године, спотови за биоскоп емитовани су од 07. до 13. јула 2015.
године, скривене камере на YouTube оглашавању приказиване су у периоду од 30
дана, од 03. јула до 01. августа 2015. године и Google AdWords кампања реализована
је у периоду од 30 дана, од 03. јула до 01. августа 2015. године. Планиране
активности на којима је кампања „Бирам живот“ реализована су:
• Први tweet up , 02. јул 2015. године
• Учешће на EXIT фестивалу у Новом Саду, 11. јул 2015. године
• Учешће на LoveFest-у у Врњачкој Бањи, 08. август 2015. године
• Учешће на Beer fest-у у Београду, 22. август 2015. године
• Учешће на Данима пива у Зрењанину, 28. август 2015. године
• Свечана додела признања и захвалница медијима и појединцима који су
подржали кампању, 28. септембар 2015. године
• Други tweet up, 29. септембар 2015. године.
Осим наведених догађаја, постојали су и додатни догађаји на којима је кампања
реализована:
• Јавни часoви - Нови Сад, 10. јул 2015. године, Београд, 11. јул 2015.
године, Ниш, 11. јул 2015. године и Крагујевац, 12. јул 2015. године
• Гостовање у Зајечару - обележавање 120 година Зајечарске пиваре, 12.
септембар 2015. године.
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2.5.

Средства преношења поруке кампање

Циљну групу кампање '''' одликује мобилност, интересовање за различите
активности, отвореност ка новим сазнањима, итд. Начини и медији путем којих
млади комуницирају су веома разнолики. Зато је посматрање карактеристика
чланова ове популације представљало основ за формулисање канала комуникације,
односно средстава путем којих ће поруке кампање бити пренете. Кроз процес
планирања кампање, формулисани су следећи канали комуникације од којих се
очекује да дају највеће ефекте: интернет, ТВ и биоскоп, друштвене мреже,
штампани материјали, промо материјали, трибине и радионице.
Интернет је од почетка препознат као кључни канал комуникације са младима.
Интернет страница кампање „Бирам живот“ осмишљена је као место на ком ће се
налазити све важне информације о кампањи и о теми уопште. Додатна активност на
страници обезбеђена је и постављањем фотографија са разних активација на терену.
Кампању је чинило пет видео спотова за интернет приказивање. Кровни спот
кампање био је са Милицом Јокић, учесницом саобраћајне незгоде на Ади Хуји у
новембру 2014. године. Остала четири видео спота била су у форми скривених камера
у којима су учествовали млади глумци – Иван Михаиловић, Тамара Драгичевић, Бојан
Перић и Бранкица Себастијановић. Две скривене камере су се односиле на сигурносни
појас, а две на алкохол. Спотови представљају негативне ефекте непоштовања
прописа и промовишу исправно понашање у саобраћају. Израђена су и два видео
спота за приказивање у биоскопима, у којима су учествовали Бојан Перић и Бранкица
Себастијановић. Спотови су се односили на сигурносни појас.

Слика 1. Промотивни материјал за кампању „Бирам живот“

Промотивни материјали који су допринели да се кампања промовише и шири на
све већи круг људи су: мајице, наруквице, USB, термоси, привесци, наруквице,
пешкири и торбе (Слика 1).
Трибине имају највећи значај у погледу преношења знања циљној популацији.
Наиме, у директној комуникацији се циљној групи дају све важне информације, ради
у интеракцији са њима, али и добијају повратне информације у вези са тим како они
доживљавају саобраћај и колико се безбедно осећају. У јулу месецу су одржани јавни
часови (трибине) у четири највећа града Србије (Београд, Нови Сад, Ниш и
Крагујевац) на којима су поред амбасадора кампање (глумаца који су учествовали у
снимању спотова), учествовале и особе са посебним потребама због последица
саобраћајних незгода, као и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре и Агенције. Током одржавања јавних часова, млади учесници у
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саобраћају су имали прилику да сазнају на који начин су угрожени у саобраћају, чују
личну причу особе која је преживела саобраћајну незгоду, као и да попричају са
младима глумцима и чују њихове ставове по питању безбедности у саобраћају.

Слика 2. Организовање
јавних часова у већим
градовима Републике Србије

Слика 3. Активација учесника на посећеним
фестивалима

Имајући у виду да атракције окупљања младих управо представљају познати
наведени фестивали, током одржавања истих реализована је кампања „Бирам живот“,
где су учесници имали прилику да испробају „пијане наочаре“, које симулирају утицај
алкохола на реакције, да се исцртавањем лица увере какве последице на људе
остављају саобраћајне незгоде, а то је била и прилика да од представника Агенције
чују важне чињенице о безбедности у саобраћају, као и да измере концентрацију
алкохола у даху. Више од 10.000 младих је посетило штанд кампање на наведеним
фестивалима и учествовало у активностима које су имале за циљ подизање свести о
безбедности саобраћаја.
Поред наведеног, у оквиру кампање „Бирам живот“, одржана су два tweet up-а
на којима је покренут разговор на тему безбедности младих у саобраћају. Неки од
најактивнијих твитераша одазвали су се позиву и заједно дискутовали и твитовали
на тему која у великој мери погађа свако друштво, а то је страдање младих у
саобраћају. Дружење је било занимљиво и веома корисно, а као потврда колико је
тема занимљива су на десетине исписаних твитова са hashtag-ом #Biramzivot.
2.6.

Експериментална и контролна група

Праћењем експерименталне и контролне групе проверавају се ефекти кампање,
односно да ли су ефекти одређене кампање позитивни. Према томе,
експериментална група је група на коју се делује и контролна група је група до које
не допиру поруке, а некада је то идентична група – пре поруке (контролна), а после
поруке (експериментална).
Табела 1. Број погинулих младих у летњим месецима у претходне две године

Година јун
јул
август
укупно
26
13
11
50
2014.
6
15
12
33
2015.
Млади најчешће страдају у летњим месецима – јун, јул и август. Самим тим,
највећи број активности кампање „Бирам живот“ спроведене су у том периоду.
Контролна група је била пре спровођења кампање, док је експериментална група
била након спровођења кампање. Упоређујући број погинулих младих у летњим
месецима 2014. и 2015. године, може се доћи до закључка да је смањен број poginulih
младих у периоду реализовања кампање.
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2.7.

Подршка кампањи

Подршка кампањама у безбедности саобраћаја је један од кључних елемената да
би кампања постигла жељене циљеве. Подршка кампањи подразумева: стручну
подршку, политичку подршку (добијена је политичка подршка на највишем нивоу
за реализацију кампање, јер је препознат проблем страдања младих), нормативну
подршку (обезбеђена је кроз законску и подзаконску регулативу), подршку
полиције (изостала пуна подршка полиције за реализацију активности у кампањи,
јер није успостављена и дефинисања сарадња на одговарајући начин), финансијску
подршку (обезбеђена је финансијска подршка за реализацију кампање, али не и за
реализацију свих активности), подршку ауторитета и медија (добијена је озбиљна
подршка од ауторитета и медија: подршка Агенције „SVA“, фестивали EXIT,
Lovefest, Парк Фест, Belgrade beer Fest, град Зрењанин, телевизије РТС, ТВ Пинк,
ТВ B92, TВ ПРВА, РТ Војводина, Студио Б, ЦАС медиа, Моја ТВ, САТ медија
група, новине Курир, Блиц, Вечерње новости, Данас, Телеграф, Информер, Србија
данас и биоскоп Синеплекс.), подршку најшире јавности (добијене је подршка
најшире јавности, јер је проблем страдања младих у саобраћају изражен).

Слика 4. Број емитовања спота са Милицом Јокић у односу на посматрану телевизију

3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Извршена је евалуација кампање на основу интернет анкете на сајту „Бирам
живот“ да би се утврдила препознатљивост кампање и какав је утицај имала на
младе. Анкета је садржала три групе питања.
Прва се односила на основне информације о испитаницима, као што су пол,
старост, место пребивалишта, занимање и да ли су возачи. Друга група питања се
односила на препознавање кампање „Бирам живот“, односно да ли су испитаници
упознати са кампањом, да ли су је видели, да ли су запамтили поруку кампање и да
ли су приметили спот са Милицом Јокић и четири скривене камере са младим
глумцима. Трећа група питања односила се на самооцењивање испитаника, тако
што су оцењивали утисак који је кампања оставила на њих, одговарали на питања о
небезбедним ситуацијама, односно шта је потребно да ураде када се нађу у таквој
ситуацији, како их је кампања подстакла и да ли су са неким размењивали искуства
о безбедним и небезбедним саобраћајним ситуацијама у којима су се нашли. У
анкети је учествовало 1.297 испитаника, од којих је 33% испитаника било женског
а 67% мушког пола. Највећи проценат испитаника био је старости до 26 година
(63%). Кампања је имала већи утицај у унутрашњости Републике Србије, односно
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већи број људи из унутрашњости одговорио је на упитник, у поређењу са бројем из
Београда. У анкети је учествовао већи проценат возача у односу на испитанике који
не возе (86%). На основу основних података о испитаницима може се доћи до
закључка да је кампања „Бирам живот“ утицала на циљну групу на коју је и требало.
У другој групи питања испитаници су одговарали о препознавању кампање
„Бирам живот“ коју су могли да виде на интернету. Забележена је мала разлика
између испитаника који су приметили (54%) и оних који нису приметили кампању
на интернету о безбедности у саобраћају (46%), док је 95% испитаника видело
кампању „Бирам живот“, а сви испитаници се сећају порукe кампање „Бирам
живот“. На основу наведеног истраживања, може се доћи до закључка да су видео
спотови били изузетно гледани у периоду промовисања кампање. Видео спот са
Милицом Јокић је видело 97% испитаника, док је скривене камере са Иваном
Михаиловићем и Тамаром Драгичевић видело 92% испитаника. На основу одговора
испитаника о препознавању кампање може се доћи до закључка да је кампања
„Бирам живот“ била веома запажена од стране младих. Велики број испитаника је
видео кампању, сећа се поруке и видео спотова.

Слика 5. Одговори испитаника на питање да ли су видели неки од видео спотова на
интернету и оцена утиска који је кампања оставила на њих

Од испитаника је тражено да оцене утисак који је кампања „Бирам живот“
оставила на њих. На основу Слике 2, може се доћи до закључка да је на највећи број
испитаника оставила јак утисак и да су испитаници размишљали о поруци кампање.
Нису забележени испитаници који нису разумели кампању и поруку коју она носи.
На мањи број испитаника није оставила утисак, а 15% сматра да се кампања „Бирам
живот“ не разликује од других.

Слика 6. Одговори испитаника на
питање да ли су недавно били у некој
небезбедној саобраћајној ситуацији
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Слика 8. Одговори испитаника на
питање да ли су се сетили поруке
кампање у тим ситуацијама

Слика 9. Одговори испитаника на
питање да ли су, током или после кампање
разговарали са пријатељима о безбедном и
небезбедном понашању у саобраћају

Од укупног броја испитаника, као што је приказано на Слици 7 и 8, 81%
испитаника је изјавило да је недавно учествовало у небезбедној ситуацији, а 65%
испитаника је кампања „Бирам живот“ подстакла да размисле о свом понашању у
саобраћају и да се понашају безбедније. Од испитаника је затражено да одговоре
шта би урадили кад би се нашли у небезбедној ситуацији у саобраћају – када је
неисправан сигурносни појас па не могу да се вежу и када је возач под дејством
алкохола. Сви испитаници су одговорили да би у оба случаја изашли из возила,
односно није било разлика између оних који су се скоро нашли у небезбедној
ситуацији и оних који нису. Дакле, већина људи зна шта треба да уради, али то и
даље не ради. У наведеним небезбедним ситуацијама, мањи број испитаника се
сетио поруке кампање (26%). На 77% испитаника кампања је утицала тако да су са
пријатељима разговарали о понашању у саобраћају.
На основу самооцењивања испитаника може се доћи до закључка да, иако је 81%
испитаника изјавиоло да је у скорије време учествовало у некој небезбедној
ситуацији, 65% испитаника кампања је подстакла да размисле да се понашају
безбедније у саобраћају, да би изашли из возила уколико би сигурносни појас био
неисправан и уколико је возач под дејством алкохола и да је 77% испитаника
разговарало са пријатељима о безбедном и небезбедном понашању у саобраћају.
4.

ДИСКУСИЈА

Кампања „Бирам живот“ покренута је почетком јуна, а на друштвеним мрежама
нешто раније. Циљ кампање био је скретање пажње на проблем и утицање на
промену ризичних понашања у саобраћају код младих. Ова кампања је наставак
кампање #MladostNeLudost из 2014. године.
Почетак кампање обележен је серијом јавних часова о безбедности саобраћаја,
који су одржани у Новом Саду, Београду, Нишу и Крагујевцу. Кампању су
представили промотери кампање – Бојан Перић, Иван Михаиловић, Тамара
Драгичевић и Бранкица Себастијановић.
Кампања је настављена током летњих месеци, а њене највеће активности биле су
зоне безбедног саобраћаја на фестивалима EXIT (Нови Сад), Lovefest (Врњачка
Бања), Парк Фест (Ужице), Belgrade beer Fest (Београд) и Дани пива (Зрењанин).
Зона безбедног саобраћаја је била место на коме се могло чути све важно о
безбедном понашању у саобраћају. Такође, постојале су различите активације у
којима су млади могли да учествују: осликавање лица посетилаца са циљем да се на
сликовит начин увере у тежину повреда које задобијају повређени у саобраћајним
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незгодама, испробавање „пијаних наочара“ које симулирају алкохолисано стање,
писање порука на тему кампање #Бирамживот и друго.
Фејсбук страница Агенције за безбедност саобраћаја, која је постављена
почетком кампање „Бирам живот“, један је од њених најважнијих елемената. На њој
се свакодневно постављају садржаји на тему безбедног понашања у саобраћају.
Завршетак кампање обележен је пријемом у Скупштини Града Београда, а том
приликом објављени су резултати и додељене захвалнице свима који су
учествовали, односно подржали кампању. Признања су добили : РТС, ТВ Пинк, ТВ
B92, TВ ПРВА, РТ Војводина, Студио Б, ЦАС медиа, Моја ТВ, САТ медија група,
Курир, Блиц, Синеплекс, као и организатори фестивала EXIT, Lovefest, Beer Fest и
град Зрењанин као организатор Дана пива у Зрењанину. Захвалнице су добили
Танјуг, Вечерње новости, Данас, Телеграф, Информер и Србија данас.
У децембру, у Дому омладине, одржана је свечаност поводом доделе признања
кампањи „Бирам живот“. Кампања је освојила две награде на УЕПС-у: сребро за
признање за стратегију интернет присуства и бронзу за признање за друштвено
одговорну кампању – непрофитни сектор.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Млади су препознати као једна од кључних циљних група у Стратегији
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије од 2015-2020. године у којој
је дефинисано и ''начело заштите младих'' које гласи ''Безбедност младих у
саобраћају прати се са посебном пажњом, и ради безбедности младих предузимају
се посебне мере''. Како млади представљају једну од ризичних категорија учесника
у саобраћају, реализована је кампања „Бирам живот“ у циљу доприношења
безбедног учешћа младих у саобраћају.
Након реализовања кампање и сумирања резултата може се доћи до закључка да
је основни циљ кампање испуњен, односно смањен је број погинулих младих у
периоду трајање кампање, као и у односу на претходну годину. Такође, кампања је
утицала на циљну групу којој је и била намењена, што показују резултати евалуације
кампање која је била доступна на сајту „Бирам живот“. Препознато је да млади већи
део свој времена проводе на друштвеним мрежама, и уопште интернету, и због тога
је велики део активности упућен младима реализован на тај начин. На основу
повољних резултата, планиран је наставак кампање „Бирам живот“ и у 2016. години.
6.
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АНАЛИЗА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА И ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА
ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРЕДАВАЧА ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ
ANALYSIS OF KNOWLEDGE IMPROVEMENT AND EDUCATIONAL
NEEDS OF THE LICENSED TEACHERS OF THEORETICAL
TRAINING
Драгана Радомировић1, Дарко Петровић2,
Милан Петровић3, Марија Кукић4
Резиме: Од почетка процеса лиценцирања предавача теоријске обуке који се састоји од
похађања припремне наставе и полагања стручног испита, Агенција за безбедност саобраћаја
је издала око 470 лиценци за предавача теоријске обуке. Како би лиценцирани предавачи што
успешније примењивали постојећа знања и успешно владали новим и применљивим знањима
и вештинама преношења знања, свакако је неопходно њихово континуирано усавршавање. У
том циљу, Агенција организује и спроводи семинаре унапређења знања намењене
лиценцираним предавачима, које је у току 2015. године похађало око 450 предавача. Овај рад
управо представља анализу тих процеса који има за циљ препознавање елемената које треба
унапредити и полазну основу у дугорочном планирању рада у области лиценцирања и
унапређења знања предавача теоријске обуке.
Кључне речи: предавач теоријске обуке, семинари унапређења знања
Abstract: Since the beginning of the process for licensing teachers of theoretical training that
consists of attending the preparation classes and taking the professional exam, the Road Traffic
Safety Agency has issued about 470 licenses for the teachers of theoretical training. Continuous
improvement of the licensed teachers is by all means necessary in order to apply their existing
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knowledge and successfully accomplish new and applicable knowledge. Having that as a goal, the
Agency organizes and conducts seminars of knowledge improvement for licensed teachers, that have
been attended by about 450 teachers during the year 2015. This work presents the analysis of those
processes with the aim of recognizing the elements to be improved and starting basis in long-term
work planning in the field of licensing and knowledge improvement of the teachers of theoretical
training.
Keywords: teachers of theoretical training,seminars of knowledge improvement

1.

УВОД

Према одредбама Закона5, одговорност за споровођење 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 додељена је свим познатим
субјетима који се у држави баве или имају додира са овом области. Улога и
одговорност органа локалне заједнице је посебно значајна и огледа се у виду
подршке у планирању и спровођењу свих мера и активности саобраћајног
образовања и васпитања свих учесника у саобраћају на путевима на нивоу локалне
заједнице.
Поред инструктора вожње и испитивача на возачком испиту који су и раније
учествовали у процесу оспособљавања кандидата за возаче, Законом5, се у процес
обуке возача уводи и лиценцирани предавач теоријске обуке.
Оспособљавање кандидата за возаче веома је сложен процес у који је укључен
већи број субјеката, а предавачи теоријске обуке су свакако први субјект у ланцу
оспособљавања. Улога предавача теоријске обуке је пре свега да пруже кандидатима
за возаче неопходна теоријска знања о саобраћајним прописима и правилима за
безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. Увођење предавача теоријске
обуке који ће спремати кандидате за полагање теоријског испита, пре започињања
практичне обуке за вожњу ствара основу за квалитетну практичну обуку кандидата
и формирање исправних навика код возача почетника.
Након доношења неопходних правилника (Правилник о програмима и роковима
за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе
(лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче („Службени гласник
РС”, број 001/2012, од 11.01.2012. год.) и Правилник о спровођењу испита,
организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола
(лиценци) за предавача теоријске обуке („Службени гласник РС”, број 025/2012, од
04.04.2012. год.)), априла 2013. године, Агенција за безбедност саобраћаја је
организовала прву припремну наставу, а у јулу исте године и први стручни испит за
предавача теоријске обуке и тако отпочела са процесом лиценцирања предавача.
Предмет рада је анализа успешности предавача теоријске обуке по тематским
областима које се обрађују на припремној настави и испитним роковима за
полагање стручног испита за предавача у организацији Агенције. Циљ рада је
унапређење процеса рада предавача теоријске обуке и повећање њихових
компетенција за успешно учешће у процесу обуке кандидата за возаче.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11)
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2.

ПРОЦЕС ЛИЦЕНЦИРАЊА ПРЕДАВАЧА ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ НА
ВОЗАЧКИМ ИСПИТИМА

Како је ово нова врста кадрова у процесу обуке, то процес лиценцирања
предавача теоријске обуке обухвата организовање и спровођење обавезне
припремне наставе која обухвата 35 наставних часова и полагање стручног испита.
Области чијим савладавањем се кандидат, у току припремне наставе за полагање
стручног испита за предавача теоријске обуке, оспособљава за предавача теоријске
обуке јесу:
• Саобраћајна етика
• Безбедност друмског саобраћаја
• Теорија извођења радњи ( у даљем тексту ТИР)
• Прописи о безбедности саобраћаја, обуци возача и полагању возачких
испита (у даљем тексту Прописи)
• Методика извођења теоријске обуке
Све области се полажу путем теста, а област Безбедност друмског саобраћаја
садржи и есејско питање. Тест се састоји од 100 испитних питања. Да би кандидат
положио испит мора да оствари најмање 80% од укупног броја предвиђених бодова,
појединачно из сваке области. Поени за област Безбедност друмског саобраћаја се
сабирају са теста и есеја.
Од почетка процеса лиценцирања предавача теоријске обуке Агенција за
безбедност саобраћаја је организовала 12 припремних настава. Кроз овај процес је
прошло 689 кандидата за предавача теоријске обуке. Од тог броја, 15 кандидата је
слушало поново припремну наставу јер у предвиђеном року од годину дана од дана
окончања припремне наставе није успело да положи стручни испит.
Укупно је одржано 40 испитних рокова.
Укупно је положило стручни испит и стекло услов за издавање дозволе
(лиценце) 514 кандидата, док је укупно издато 487 лиценци.
Табела 1. Број кандидата који су положили испит за предавача теоријске обуке.

Година
2013.
2014.
2015.
3.

Број кандидата који су положили стручни
испит и стекли услов за издавање лиценце
278
137
99

РЕЗУЛТАТИ СТРУЧНИХ ИСПИТА

За потребе овог рада извршена је анализа резултата полагања стручног испита
за предавача теоријске обуке на узорку од 330 кандидата, узимајући у обзир и
кандидате који су више од једног пута приступили полагању стручног испита.
Анализом је обухваћено првих десет испитних рокова који су одржани током 2013.
године и то у Београду, Нишу, Новом Саду и на Златибору. Укупна пролазност на
ових десет обрађених рокова је око 44%. На основу анализираних тестова са
испитних рокова, може се закључити да је мали број кандидата положио свих пет
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области приликом првог изласка на стручни испит, а да је највећи број кандидата
положио стручни испит у целости изласком на више испитних рокова. Највећа
пролазност је била у трећем и шестом испитном року где је пролазност била око
60%. Најмања пролазност је била у првом (35%) и деветом (20%) испитном року.
Табела 2. Средња вредност броја кандидата који су положили по областима изражен у
процентима
Рок/област

Етика
(%)

Безбед.-тест
(%)

Прописи
(%)

ТИР
(%)

Средња
вредност

Безбед.тест+е
сеј
(%)

Методи
ка
(%)

66,1

67,9

57,3

62,1

64,4

62,7

%

Ако поредимо средњу вредност броја кандидата који су положили испит по
областима, изражен у процентима, види се да се за око 10% разликује проценат
кандидата који су положили област Безбедност (само тест) и оних који су положили
ову област у целини. За преостале четири области, нема великог одступања за
средњу вредност броја кандидата који су положили испит по обаластима, који се
креће од 62,1% (као најмања средња вредност) за област Прописе до 66,1% за област
Саобраћајна етика (као област са највишом средњом вредношћу)
90
80
70
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0

Безбедност - (тест+есеј)
Безбедност -тест

1

2
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9 10

Број испитног рока
Слика 1. Приказ резултата из области Безбедност саобраћаја тест/тест+есеј

На слици 1 графички су приказани резултати из области Безбедност друмског
саобраћаја, односно број кандидата изражен у процентима који су положили тест и
број кандидата који су положили ову област у целини (рачунајући резултате и теста
и есеја) . У прва три рока је идентичан проценат кандидата који су положили само
тест и кандидата коју су положили ову област у целини. У наредним роковима ови
проценти се разликују, при чему су кандидати боље резулате показали на тесту.
Највеће одступање је у деветом испитном року, где је проценат кандидата који су
положили тест око 82%, а проценат кандидата који су положили област Безбедност
друмског саобраћаја у целини око 23%.
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Из свега овога може се донети закључак да је потребно више пажње посветити
области Безбедност друмског саобраћаја.
Табела 3. Број кандидата који су положили по областима изражен у процентима
Област/рок
Безбедност(тест)
Безбедност(тест+есеј)
Саобраћајна етика
Методика
Прописи
ТИР

1

46,2
46,2
92,3
69,2
53,8
76,9

2

77,8
77,8
83,3
55,6
61,1
88,9

3

60,0
70,0
65,0
60,0
65,0
60,0

4

75,0
60,7
85,7
60,7
64,3
75,0

5

6

63,0
58,7
67,4
56,5
52,2
67,4

7

72,4
69,0
44,8
79,3
75,9
65,5

8

53,7
51,2
43,9
51,2
51,2
43,9

70,6
52,9
76,5
58,8
58,8
64,7

9

82,4
23,5
54,9
72,5
76,5
51,0

10

78,0
62,7
47,5
62,7
62,7
50,8

У овом раду посебан осврт је дат на анализу успешности из области Безбедност
саобраћаја. Такође, анализом је утврђено да је најмање кандидата по роковима
положило област Безбедност друмског саобраћаја, а највише област Саобраћајна
етика. Уколико се у обзир узме само тест без есеја, најмање кандидата по роковима
је положило област Методика. Проценат успешности полагања области Безбедност
друмског саобраћја зависи у великој мери од есеја јер ту кандидати остварују
најлошије резултате.
Табела 4. Просечан број остварених поена изражен у процентима
Област/рок
Безбедност(тест+есеј)
Саобраћајна
етика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Средња
вредност

74,2 81,7 74,2 77,3 75,5 78,4 71,6 73,2 61,3 77,6

74,5

92,7 92,8 92,7

100

Методика

>80

>80

>80

>80

85

86

Прописи

>80

>80

>80

>80

85

ТИР

>80

>80

>80

>80

85

94,6 90,7 89.3

90

88,1

90

92,4

86

>80

>80

>85

85,7

86

86

>80

>80

>85

85,7

90,7

86

>80

>80

>85

87,2

Анализом просечног броја оставрених поена по областима и по испитном року
види се да је најмањи број оставрених поена из области Безбедност саобраћаја.
Просечан број остварених поена за анализираних десет рокова је 74,5 %. Највећа
просечна оцена је из области Саобраћајан етика, где су кандидатати у просеку
оставрили 92,4%. И из преостале три области кандидати су имали добре резултате,
где су у просеку имали око 85 %. Највећа успешност је остварена у другом испитном
року, а најмања у деветом.
4.

СЕМИНАРИ УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА

Како би се оспособљавање кандидата за возача стално унапређивало, потребно
је и да лица која су задужена за њихово оспособљавање унапређују своја знања из
области безбедности саобраћаја, али и из свих осталих области које су важне са
аспекта унапређења понашања учесника у саобраћају.
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Драгана Радомировић, Дарко Петровић, Милан Петровић, Марија Кукић
АНАЛИЗА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА И ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРЕДАВАЧА
ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ

Лиценца за предавача теоријске обуке важи пет година. Предавачи су обавезни
да се непрекидно усавршавају, тј. да похађају семинаре унапређења знања, најмање
једном годишње. Изузетно, омогућено је да предавач надокнади највише један
пропуштен семинар у периоду од пет година. Предавачи су обавезни да припреме и
изложе најмaње један семинарски рад у периоду од пет година. Након 5 година,
предавачи су дужни да положе испит провере знања, да би обновили лиценцу.
Садржаји и метода рада на семинарима се планирају и реализују на основу
актуелних проблема, анализа стања безбедности саобраћаја, анализе обуке возача и
резултата успешности кандидата за возаче моторних возила на возачком испиту,
последицама на целокупан систем саобраћаја, новинама у домаћим и међународним
прописима и стандардима у безбедности саобраћаја.
Агенција је током месеца децембра 2015. године организовала 8 семинара
унапређења знања за предаваче и то у Београду, Нишу и Новом Саду. Кроз ове
семинаре је прошло око 450 лиценцираних предавача .
У циљу дефинисања садржаја семинара у 2015. години, пре семинара
реализована је интернет анкета предавача. На анкету је одговорио 171 лиценцирани
предавач. Анкетирани предавачи теоријске обуке су се изјаснили да највише имају
потребу за похађањем тема из области Безбедност друмског саобраћаја (96%), затим
из области Прописа (око 90%) и Методике (око 82%). Око 70% предавача се
изјаснило да највише има потребу да похађа теме из области Саобраћајна етика и
ТИР.
Концепт семинара је замишљен да се кроз активну наставу и двосмерну
комуникацију и кроз различите области анализира одређена тема која је прописана
програмом обавезних семинара унапређења знања за предаваче теоријске обуке. На
почетку семинара, сви лиценцирани предавачи су попуњавали улазни тест који је
осмишљен тако да полазнике семинара уведе у тему семинара, да истакне значајне
информације на задату тему, као и да полазници семинара изврше самопроцену
својих знања. Тачне одговоре на питања са улазног теста су добили на часовима,
током семинара. Тема семинара је била саобраћај на раскрсници са аспекта
безбедности саобраћаја, правилног и прописног проласка возила кроз раскрсницу и
теоријског објашњења извођења радње проласка возила кроз раскрсницу, кроз
објашњење и анализу начина извођења теоријске обуке, методике. Кроз тему
семинара дата је прилика предавачима да унапреде своја знања и ставове у вези
ризика саобраћаја у раскрсници, да унапреде разумевање прописа који уређују
саобраћај у раскрсници а посебно да науче и разумеју измене у Правилнику о
саобраћајној сигнализацији, као и поступање возача при наиласку и проласку кроз
раскрсницу, основе планирања, извођења и вредновања наставе.
5.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ЗАКЉУЧАК

Како би Агенција унапредила организацију и садржај семинара, предавачи су
имали могућност да укажу на практичне проблеме са којима се сусрећу у обављању
својих активности. Проблеми са којима се сусрећу предавачи везани су за
литературу јер кандидати за возача као ни прадавачи немају јединствену стручну
литературу, а наставни материјал и наставне методе којима се предавачи служе нису
уједначене. Још један од проблема који се јавља је и неусаглашеност у процесу
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реализације наставе, као и преобимност садржаја одређених тема у односу на фонд
часова, односно њихов мали практични значај.
Једно од решења поменутих проблема могло би бити да се на семинару
презентује конкретан час из програма теоријске обуке кандидата за возаче.
Семинари унапређења знања треба да допринесу, како сталном унапређењу
знања, тако и унапређењу ставова, понашања и рада предавача. Ови семинари су и
прилика за организовање систематске размене знања са одабраним стручњацима
различитих профила, размене искустава у раду предавача у ауто-школама. Коначно,
семинари треба да допринесу дефинисању и стручној анализи разлика у раду
лиценцираних предавача, као и процесу сталног усавршавања праксе рада аутошкола.
Стручност и оспособљеност предавача теоријске обуке директно ће утицати на
ниво и квалитет знања и обучености будућих возача
Рад предавача теоријске обуке је веома одговоран јер се на основу њихових
предавања формирају прва и основна знања кандидата о учествовању и понашању
у саобраћају, а самим тим и основе система безбедности саобраћаја, што је један од
далекосежних циљева обуке возача. Превентивно деловање кроз оспособљавање
кандидата за возаче је активност која дуготрајно и системски може да унапреди
његову безбедност.
Они који положе возачки испит требало би да буду спремнији и обученији за
искушења која их очекују у свакодневној вожњи, чиме би се постепено повећала
општа безбедност саобраћаја.
6.
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ПОНАШАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА У ПРОЦЕСУ
ТРАНСПОРТА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КЛАСЕ 2 И
КОНСТРУКТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АУТО – ЦИСТЕРНИ ЗА
ТРАНСПOРТ ТНГ-А СА ОСВРТОМ НА МОГУЋЕ АКЦИДЕНТЕ
THE BEHAVIOR OR PROFESSIONAL DRIVERS IN THE PROCESS
OF TRANSPORT OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND MATERIALS;
CLASS 2 AND CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS OF GAS TANKS
WITH THE EMPHASIS ON POSSIBLE ACCIDENTAL CASES
Стеван Милошевић1, Милан Савићевић2, Ивана Миљковић3
Резиме: Пропан – бутан смеса, плин, ауто – гас или течни нафтни гас (ТНГ) су речи које
људи често изговарају са извесном дозом страха због саме запаљивости материје али и
акцидената везаних за њену дистрибуцију. Присутност неке опасне материје представља
потенцијалну опасност за околину у којој се налази посебно када је реч о опасној материји
која се налази у процесу дистрибуције тј. транспорта. Процес утовара/истовара ТНГ-а је
веома сложен те је неопходно да возачи ауто-цистерни класе 2 буду професионално обучени
како би могућност било какве акцидентне ситуације грешком возача била сведена на
минимум. Правилна техника руковања цистерном за превоз ТНГ-а поред редовних операција
приликом процеса манипулације (утовара/истовара) теретом захтева и детаљно познавање
саме конструкције ауто – цистерне као и познавање физичко хемијских својстава пропанбутана као терета.
Последње две године у Србији је значајно унапређена контрола ауто – цистерни за превоз
ТНГ-а приликом издавања одобрења типа, односно све је већи акценат на усаглашавању
техничке опремљености и исправности возила са одредбама Међународног споразума о
превозу опасних материја у друмском транспорту (АДР, 2015), а све са циљем унапређења
1
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Стеван Милошевић, Милан Савићевић, Ивана Миљковић
ПОНАШАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА У ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
КЛАСЕ 2 И КОНСТРУКТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АУТО – ЦИСТЕРНИ ЗА ТРАНСПOРТ ТНГ-А

безбедности транспорта. Циљ овог рада је парадигма једног системског приступа процесу
безбедног транспорта ТНГ-а заснованом на обучености професионалних возача, техничкој
опремљености и исправности возила, и дифузном институционалном систему. Такође ће сви
наведени аспекти бити илустровани еклатантним примерима флагрантног нарушавања
успостављених правила у систему.
Кључне речи: Професионални возачи, течни нафтни гас, ауто - цистерна, безбедност
Abstract: Propane - butane compound, gas or liquefied petroleum gas (LPG) are terms that people
usually use with caution because of its hazardous nature and accidents related to their distribution.
Presence of some hazardous substances presents potential danger for its surrounding especially when
it comes to the substances being in the process of distribution. The process of loading and unloading
of LPG is very complex and it is necessary for drivers of tanks of the class 2 to be professionally
trained in order to reduce the chance of accidents caused by the drivers, to the minimum. Proper
handling technique of LPG transportation tank, besides regular handling cargo operations
(loading/unloading), requires detailed knowledge of the tank’s structure as well as knowledge of
physical and chemical properties of propane-butane as a cargo item. During the last two years the
control of cargo LPG tanks in Serbia has been significantly improved especially during the process
of issuing initial safety certificates (ADR - European Agreement on the International Road Transport
of Hazardous Goods). When issuing the usage approvals the emphasis is on harmonizing technical
equipment and proper vehicle functioning in accordance with ADR with the goal of improving
transport safety. The aim of this written work is the paradigm of a systematic approach to the process
of safe transportation of LPG, based on professionally trained drivers, high technical equipment,
reliable vehicles and diffused institutional system. All these aspects will be illustrated with clear
examples of flagrant breaches of established procedures and rules in the system.
Keywords: Professional drivers, liquefied petroleum gas, the car - fuel, security

1.

УВОД

Када се акцидент догоди углавном је узрок незгоде људски фактор, односно
возач који неку од активности у процесу манипулације није спровео на безбедан и
тачно прописан начин. Међутим, у већини случајева возач својим пропустом при
манипулацији само активира низ латентних неисправности на самим система и
опреми возила и тада се покреће читав ланац догађаја и одговорности које
практично у том моменту није могуће зауставити.
Из овог разлога је поред обучености возача и техничке исправности возила (кочиони систем, систем за управљање), постојање и исправност адекватне мерно
претакачке опреме на возилу и опремљеност возила системима заштите
предвиђеним АДР-ом основни предуслов за безбедно бављење транспортом
опасних материја. Управљање оваквим системом безбедног транспорта представља
веома сложен посао који подразумева низ различитих мера и активности које се
синхронизовано морају обављати. Овакав систем, праћен законима и именованим
телима успостављен је на националном нивоу, док се последице нефункционисања
система манифестују на ограниченом простору, територији локалне заједнице или
путевима који их повезују.
Узимајући у обзир проблеме са којима се услед акцидента може сусрети
локална заједница, циљ рада јесте унапређење свести о значају проблема безбедног
транспорта опасних материја.
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2.

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ТНГ-А И ОСТАЛИХ МАТЕРИЈА
КЛАСЕ 2

Течни нафтни (у транспорту класификован под UN бројем 1965) се
употребљава као комерцијално и индустријско гориво и као сировина за хемијске
процесе. Добија се мешањем компоненти из процеса примарне и секундарне
прераде сирове нафте, односно то је смеса незасићених угљоводоника, пропанa
(C3H8) и бутана (C4H10), преведена у течно стање. ТНГ је стабилан гас под
притиском, без боје, слабо топив у води, тежи од ваздуха, са јаким и неугодним
мирисом. Смеса под притиском може да експлодира ако се изложи топлоти и јако је
запаљива. Октански број се креће у распону од 90 до 110.
Подаци о основним својствима ТНГ-а (ESIS):
• температура самозапаљења: 287 – 540 °C ;
• граница експлозивности: 2 – 9 vol%; ако је концентрација смесе пропана
и бутана у одређеном простору мања од 2% а виша од 9% неће доћи до
експлозије чак и ако постоји извор паљења због вишка односно мањка
кисеоника.
• температура смесе у транспортном суду: од - 20 °C до 50 °C
• релативна густина: 0,5 - 0,6 g/cm3 (15 °C );
• тачка мржњења: -138 °C
• тачка кључања: од – 162 °C до – 0.5 °C
Смеса на организам делује као загушујући наркотик који иритира очи а такође
постоји и опасност од смрзотина приликом контакта са производом у течном стању.
Пропан (у транспорту класификован под UN бројем 1978) је знатно агресивнија
компонента у смислу експлозивности и запаљивости у односу на бутан.
Пропан је безбојан алкан у гасовитом агрегатном стању при стандардној
температури и притиску (0 °C, 1 бар). Нерастворљив је у води а раствара се у
органским растварачима као што је нпр. етил алкохол. У малим количинама се јавља
у земном гасу а у већим количинама јавља се у нафти. Пропан који у себи садржи
доста пропилена није одговарајуће погонско гориво - (максимум 5 % пропилена у
пропану је декларисана вредност). Температура смрзавања пропана је -188 °C а
тачка кључања (кондензовања) је -42 °C.
Бутан (у транспорту класификован под UN бројем 1011) је гас на собној
температури и атмосферском притиску, веома је запаљив и слабо је растворљив. У
ваздуху бутан сагорева на угљен – диоксид и водену пару а уколико је ваздух
загађен уместо угљен диоксида могу настати и чађ или угљен-моноксид.
Температура смрзавања бутана је -138,4 °C а тачка кључања (кондензовања) је -0,5
°C при нормалном атмосферском притиску.
Постоје три групе пропан - бутан смесе (у оквиру којих постоје подгрупе). Смеса
типа А где претежно преовладава бутан, смеса типа B где је приближно једнак однос
пропана и бутана и смеса C где претежно преовладава пропан (минимум 90%
пропана).
У изразито зимским условима повећава се удео пропана у смеши на 40-45% док
се у летњим условима тај однос смањује у корист бутана (65 % бутана и 35 %
пропана). Ово је веома значајно приликом процеса утовара/истовара ТНГ-а јер у
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зимским условима рада може доћи до стварања ледених чепова у инсталацији за
истакање/утакање, (врење-кључање смесе на -0.5 °C, стварање конденза који леди),
па је потребна већи радни притисак.
Поред ТНГ-а, чистог пропана и бутана цистернама за превоз опасних материја
класе 2 транспортује се изо-бутан (класификован под UN бројем 1969) и сирови
газолин.
Изо – бутан је структурни изомер бутана који се примарно користи за повећање
вредности октанског броја.
Сирови газолин је материја изузетно непријатног мириса (садржи сумпор),
добија се из земље и користи се за производњу ТНГ-а. Газолин је знатно веће масе
од ТНГ-a. Нпр. 22 кубика сировог газолина тежи око 17.000 kg, док у случају ТНГa 32 кубика тежи око 17.000 kg. Процес манипулације утовара и истовара траје
знатно дуже него у случају ТНГ-а услед ниског притиска који износи 1-2 bar-a и
велике масе.
3.

ОПРЕМА АУТО-ЦИСТЕРНИ, ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА ПРИЛИКОМ
МАНИПУЛАЦИЈЕ ТНГ-ОМ

Систем безбедног транспорта опасног терета, слика бр. 1, на првом месту
подразумева постојање институција тј. контролних тела која поседују адекватне
капацитете. Тела цистерни и делови њихове опреме морају се подвргавати
периодичним контролисањима најкасније сваких шест година и међуконтроли сваке
три године у складу са алинејом 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3 АДР-а.
Периодична контролисања обухватају:
• преглед стања унутрашњости суда (одстрањивање нечистоћа,
ултразвучно испитивање на 36 тачака тј. сегмената суда – мерење
дебљине зидова суда);
• преглед стања спољашњости цистерне (присуство корозије, механичких
оштећења);
• испитивање хидрауличким притиском (притисак се подиже на радни
(16,7 bar-a) а затим и на испитни (25 bar-a));
• испитивање заптивености тела цистерне са опремом и контролу
функције свих делова опреме.
Међуконтролисања морају да обухвате испитивање заптивености тела цистерне
са њеним деловима опреме као и контролу функције свих делова опреме.4

Слика 1. Процес управљања системом безбедног транспорта

4

Међународни споразум о превозу опасних материја у друмском транспорту
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У зависности од налаза контролног тела приликом било каквих радова односно
поправки на шасији или самом суду ауто-цистерне (АТЦ) неопходно је да се из суда
елиминишу заостали гасови. Најпре се обавља дегазација тј. спаљивање остатака
гасне фазе на бакљи а потом је потребно извршити инертизацију суда у сервису који
мора да поседује дозволу надлежног државног органа да може вршити ову
делатност. Под инертизацијом се подразумева пуњење цистерне водом и њено
пражњење, и то два пута, затим се врши запуњавање суда и инсталације азотом у
гасовитом стању до притиска 1-2 bar-a. Овлашћени сервис затим издаје потврду да
је суд очишћен и тек тада се може приступити даљим радовима на возилу или самом
суду.
Свака преправка на суду и мерно претакачкој опреми мора бити пријављена
Саветнику за транспорт опасног терета који информацију даље прослеђује
овлашћеном контролном телу.
Поред познавања горе наведених законских обавеза контроле возила, интерних
аката и физичко хемијских особина ТНГ-а, још један од услова за безбедну
реализацију транспорта ТНГ-а је да возачи детаљно морају познавати сваки елемент
ауто – цистерне којом рукују.
ТНГ се у суду током процеса транспорта налази у течном и гасовитом
агрегатном стању па самим тим на возилу постоји инсталација за утовар/истовар обе
ове фазе смесе.Прикључак за гасну фазу: Приликом утовара/истовара аутоцистерне, пре почетка утакања/истакања течне фазе – пропан бутан смесе, потребно
је извршити изједначавање притисака између суда цистерне и суда из кога се ТНГ
утовара или у који се ТНГ истовара. Уобичајена вредност радног притиска у суду
цистерне се креће у опсегу од 3 – 7 bar-a што зависи од капацитета суда.
Прикључак за течну фазу: Након што је извршено изједначавање притисака
спајају се утоварне руке или флексибилна црева, зависи од опремљености
складишта, са инсталацијом тј. прикључком на возилу.

Слика 2. Цевна инсталација –
конектори течне и гасне фазе

Слика 3. Противломни вентил, 1 – седиште, 2 –
печурка, 3 – опруга

На слици 2 може се уочити да постоје два прикључка течне фазе, један
прикључак се користи приликом утакања а други приликом истакања. Разлог
постојања два прикључка јесте тај што се истовар ТНГ-а врши преко пумпе па је
самим тим и цевна инсталација за истовар повезана са њом. По правилу сваки
прикључак би на себи требало да има ознаку за који фазу је предвиђен. Гасна фазе
је обележена жутом бојом а течна фаза зеленом. Чак и ако то није случај прикључак
већег промера припада течној фази а прикључак мањег промера гасној фази.

189

Стеван Милошевић, Милан Савићевић, Ивана Миљковић
ПОНАШАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА У ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
КЛАСЕ 2 И КОНСТРУКТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АУТО – ЦИСТЕРНИ ЗА ТРАНСПOРТ ТНГ-А

Све време трајања транспорта прикључци течне и гасне фазе морају бити
заптивени слепим прирубницама.
Приликом обављања активности демонтаже слепих прирубница и конекције
флексибилних црева обавеза возача је да током одвртања/завртања вијака цевне
инсталације течне и гасне фазе користи алат који не варничи и да буду постављана
сва четири вијка одговарајуће дужине – 2,5 навоја. Неопходно је да поменута веза
буде осигурана заптивкама од клингерита односно веза мора бити непропусна.
Правилником о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и
претакању течног нафтног гаса предвиђено је испитивање флексибилних црева на
свака три месеца, на испитни притисак од 25 bar-a. На овај начин се могућност неког
акцидентног догађаја услед пуцања црева практично своди на минимум.
У 2013. години у Србији се догодио акцидент током процеса утовара АТЦ. Тада
је дошло до проливања читаве цистерне, 19.760 kg ТНГ-a, у атмосферу. Главни
узрок овог акцидента био је непостављање одговарајућег броја вијака и
непостављање одговарајуће заптивке. Последице су биле такве да је био заустављен
друмски, железнички и ваздушни саобраћај као и велика материјална штета услед
проливања велике количине ТНГ-а.
Радни вентили (кугласта славина): На АТЦ постоје три радна вентила. Вентил
гасне фазе, течне фазе за утакање и течне фазе за истакање АТЦ. Ручице за
отварање/затварање вентила морају бити фиксне а вентили непропустљиви.
Непосредно пре отварања вентила гасне фазе - изједначавање притисака у судовима
и вентила течне фазе возач мора да притиском пнеуматског прекидача отвори подне
вентиле који све време трајања транспорта морају бити затворени.
Подни вентили – Свака АТЦ за транспорт опасних материја класе 2 мора бити
опремљена подним вентилима који практично представљају један oд три захтевана
степена заштите од неконтролисаног истицања гаса. Постоје подни вентили течне и
гасне фазе који се активирају као што је већ речено притиском пнеуматског
прекидача који се налази на самој цистерни.
Такође сва возила морају бити опремљена сигурносном сајлом која је намотана
око котура фиксираног на задњем делу возила. Сајла је повезана са подним
вентилима тако да њеним наглим повлачењем долази до затварања подних вентила
у случајевима када је возачу из безбедносних разлога онемогућен директан приступ
возилу. Возач је дужан да приликом процеса утовара и истовара развуче сајлу са
котура 10-15 метара од возила. Сајла је конструкцијски изведена тако да поред ове
сигурносне функције може имати и функцију уземљења.
Један од разлога зашто није заустављено истицање гаса у атмосферу приликом
поменутог акцидента 2013. године био је и непостојање овог система заштите
дефинисаног АДР-ом.
Поред овог на возилу постоји још један важан систем заштите а то су
противломни вентили.
Противломни вентили: Испред сваког радног вентила налази се противломни
вентил односно сви “отвори” који су намењени пуњењу односно пражњењу
цистерне су опремљени противломним вентилом.
Када на цевоводу нема никаквих поремећаја флуид несметано пролази кроз
отворе између печурке и седишта вентила, слика бр. 3.
Печурку опруга држи одговарајућом силом у одређеном положају у односу на
седиште. Уколико у цевоводу (низводно од противломног вентила) дође до наглог
пада притиска (нпр. лом цеви и сл.) тада због знатно повећане брзине струјања
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флуида између печурке и седишта порасте сила притиска која делује на површину
печурке, савлађује силу опруге и затвара вентил. Другим речима у случају наглог
истицања гаса из цистерне активира се противломни вентил који спречава даље
истицање ТНГ-а у атмосферу – још један степен заштите.
У самом суду цистерне, испред подних вентила течне и гасне фазе налазе се још
два противломна вентила чије је улога да спрече истицање гаса у случају да дође до
лома на цевној инсталацији до самог суда цистерне – (лом на делу инсталације од
самог суда цистерне до противломног који се налази испред радних вентила).
У пракси до блокирања противломног вентила може доћи и нпр. уколико се
прикључе два компресора за истовар цистерне а противломни вентил је осетљив тј.
опруга је услед замора материјала ослабила и смањио се притисак блокаде. Такође
једна од грешака је кретање са пунилишта а да претходно цистерна није искључена
са система за утовар/истовар
Разлог постојања ова три система заштите јесте тај што у случају да дође до
неконтролисаног истицања гаса које није аутоматски блокирано ломним вентилом
возач то може учинити затварањем подних вентила.
Неисправност противломног вентила је још један од разлога зашто није
заустављено истицање гаса у атмосферу приликом поменутог акцидента који се
догодио 2013. године.
Сигурносни вентил – На врху суда цистерне раније су се налазила два
сигурносна вентила чија је улога била да се активирају у случају да притисак унутар
суда достигне вредност вишу од 16,7 bar-a.
Међутим, након акцидента у центру Париза - (протекао без икаквих последица)
када је читава цистерна исцурила у атмосферу дошло је до промене у одбредбама
АДР-а и сигурносни вентили су искључени из употребе и нису више део техничке
опреме возила. Наиме тада је дошло до активирања сигурносних вентила услед
високог притиска који је био последица високе спољне температуре. Овакви
случајеви су у пракси јако ретки, нема података да се у Србији догодио акцидент
овог типа, тако да се дошло до закључка да је мања последица да у оваквим
случајевима - високог притиска у суду, дође до деформације самог суда него до
несагледивих последица услед испуштања гаса у атмосферу.
На задњој страни суда цистерне налази се отвор или “manlock” промера
приближно 50 cm. На овом отвору су смештени контролни инструменти и то
индикатор максималног пуњења, индикатор нивоа течне фазе, манометар а на
појединим АТЦ и термометар. Помоћу ових уређаја возач прати количину
утоварене/истоварене робе.
Манометар - показује притисак у суду АТЦ.
Индикатор максималног нивоа пуњења – или стабилни индикатор пуњења
налази се на самом суду цистерне. Намена му је да покаже ниво који је течна фаза
достигла у суду а максимална дозвољена количина јесте 80% укупне запремине
суда. Приликом пуњења ауто-цистерне кроз вентил индикатора максималног
пуњења ће истицати гас. У тренутку када течна фаза достигне 80% укупне
запремине транспортног суда кроз индикатор ће потећи течна фаза и тада се прекида
са пуњењем. Овај уређај није део стандардне опреме свих АТЦ.
Индикатор нивоа течне фазе – Ротациони мерач (сонда ) - састоји се од три
елемента, ручице за окретање са показивачем, вентила и мерне скале у процентима.
Поступак одређивања нивоа течне фазе је следећи.
• полугу ротационог мерача окренути у смеру 100% течна фаза;
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отворити вентил на ротационом мерачу;
лагано окретати полугу у леву или десну страну;
на позицији на којој почне из вентила уместо гасне фазе истицати течна
фаза очитати ниво течне фазе у процентима; због сигурности очитавања
вратити полугу 5% уназад те поновити поступак.
Непознавање начина рада овог мерача може проузроковати акцидент у случају
утовара цистерне преко дозвољеног степена пуњења.
На возилима новије генерације сонда односно пловак је повезан са показивачем
(једноставна скала са подеоцима и казаљком) који се налази на суду где се
једноставно очитава проценат запуњености суда без икаквих механичких радњи.
•
•
•

Слика 1. Ротациони мерач – сонда (Гауш, 2002)

Поред максимално дозвољене количине ТНГ-а у суду, у зависности од тога да
ли је суд опремљен валобранима постоји и доња граница утоварне количине.
Валобрани – унутар суда попречно су уграђени валобрани за ублажавање
учинка таласања материје и дејства инерцијалних сила. На валобрану постоји отвор
на његовом дну због могућности потпуног пражњења и на врху због несметаног
циркулисања гасне фазе. Према одредби АДР-а суд који није опремљен
валобранима се може утоварати до запремине од 0% - 20 % од укупне запремине
суда (доња граница), или 80% укупне запремине. Када суд има уграђене валобране
једино ограничење јесте горња граница која износи 80% од укупне запремине суда.

Слика 2. Изглед унутрашњости цистерне (валобрана)

Као што је већ поменуто процес истовара ТНГ-а на станицама за снабдевање
горивом се не обавља природним падом већ се за тај део процеса манипулације
користи пумпа за истакање.
Хидромотор и пумпа за истовар ТНГ-a – хидромотор има функцију покретача
пумпе за истовар ТНГ-а која не може бити покретана струјом из безбедоносних
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разлога (варнице). Наиме, стартовањем хидро мотора кроз систем протиче хидроуље под притиском које покреће пумпу за истовар. Затим се уље из пумпе враћа у
резервоар и тако циркулише укруг. Другим речима ово је једно радно коло где уље
има „функцију каиша или ланца“. Са друге стране сам хидро мотор покреће мењач
возила те мотор возила мора остати укључен све време трајања истовара. Из овог
разлога се оваква возила третирају и као специјална возила или радне машине.
Након свих раније поменутих радњи (конекција црева, изједначавање притисака,
отварање подних вентила), возач најпре стартује хидро мотор притиском квачила и
прекидача који се налази на мењачу возила а тек онда активира пумпу за истовар
повлачењем ручице која се налази у спремишту возила. Веома је важно да тек
након ових активности возач отвара (лаганим покретом) вентил течне фазе. У
супротном (вентил је већ отворен а стартује се пумпа за истовар) може доћи до
блокирања противломног вентила.
У пракси је такође изузетно важно да се приликом демонтаже односно монтаже
хидро-црева она правилно конектују на прикључке који се налазе на
полуприколици. Погрешно прикључена црева ће довести до тога да пума за истовар
буде погоњена у супротном смеру тј. доласком на истоварно место и укључивањем
пумпе за истовар доћи ће до утовара ТНГ-а из резервоара објекта у суд цистерне
који је већ пун! Овакве ситуације могу довести до озбиљног акцидента – претовар
цистерне, повраћај робе - (течне фазе) преко инсталације гасне фазе из цистерне у
суд објекта на коме се врши истовар, немогућност утврђивања квантитета робе, лом
пумпе и др.
Све време трајања истовара возачи морају бити поред возила са свим личним
заштитним средствима а станица за снабдевање горивом мора бити затворена!
4.

ЗАКЉУЧАК

Из свега наведеног јасна је сложеност самих возила као и сложеност процеса
њиховим руковањем и управљањем – како у смислу самих возача на терену тако и
радника у “администрацији”.
Поред активности самог управљања возилом велики део радног ангажовања
возача троши се на активности манипулације теретом. Из овог разлога је веома
значајно да се обуци возача приступи професионално и да поред основних
квалификација које су предуслов њиховог ангажовања (возачка дозвола, АДР
сертификат…) возач мора проћи и вишемесечни тренинг на возилу којим ће
управљати а све са циљем његове техничке обучености са уређајима и опремом.
Поред овога сви актери у процесу транспорта ТНГ-а морају имати Сертификат о
руковању судовима под притиском.
Обавеза возача је редовна пријава кварова и недостатка на мерно претакачкој
опреми и свим осталим уређајима возила што је и редовни задатак лица задуженог
за техничку исправност возила. Уколико се одржавање, превентивно и корективно,
врши само након обавезних контрола може се догодити најлошији сценарио
односно акцидент са озбиљним последицама. Тада се мали прикривени кварови
испољавају у узрочно последичном ланцу догађаја а консеквенце могу бити
озбиљне.
Редовне и периодичне контроле возила резултовале су уградњом појединих
нових техничких решења на мерно претакачкој опреми возила и подизању степена
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заштите од хаваријског истицања гаса као и подизању степена исправности исте.
Ове контроле и усаглашавања опреме возила са постојећим АДР прописима су од
великог значаја за безбедну експлоатацију транспортних средстава и због саме
чињенице да се путевима Србије крећу возила за транспорт опасних материја
старости и до 40 година.
Неке од рестриктивних мера ових инспекцијских провера јесу те да су многа
возила добила забрану транспорта смесе типа „C“ а поједина су чак и искључена из
експлоатације услед недовољне дебљине зидова суда.
Праћење возила и њихове експлоатације је од великог утицаја и на процес
доношења закона и уредби. Из горе наведених акцидената види се тачно који су
разлози за увођењем неких од система заштите а опет са друге стране неки ранији
системи заштите су, да парадокс буде већи, уклоњени као небезбедни - (сигурносни
вентил).
На националном нивоу је препознат проблем транспорта опасних материја
друмом, јачањем институција односно оснивањем Управе за транспорт опасног
терета, на макро нивоу. На микро нивоу, нивоу предузећа које се бави опасним
теретом , значајну улогу у обезбеђењу имплементације законом прописаних захтева,
контрола усклађености возила и оспособљености возача има именовани Саветник
за безбедност у транспорту опасног терета. У локалним заједницама на чијој се
територији врши складиштење, отпрема и превоз опасних материја, може се
управљати безбедношћу саобраћаја и превоза опасног терета укључивањем
Саветника у Локално тело за координацију безбедности саобраћаја, чије је
формирање предвиђено Законом о безбедности саобраћаја на путевима (ЗОБС,
2009). На овај начин би се значајно повећало учешће “компанија са периферије” у
процесима давања предлога закона и уредби и сарадње са компанијама и надлежним
институцијама на националном нивоу.
Другим речима ово је један жив систем за чију одрживост је неопходна
непрекидна интеракција свих учесника (власници возила-компаније, возачи,
контролна тела).
5.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009), Службени гласник Републике
Србије бр. 41/09, 53/10, 101/11.
[2] Закон о потврђивању европске конвенције о међународном транспорту опасног
терета у друмском саобраћају, АДР (2015). Службени гласник Републике Србије –
Међународни уговори, бр. 22/15
[3] ESIS, European chemical Substances Information System
[4] Гауш Д. (2002). Санирање акцидената са плинском ауто – цистерном. Пријевоз
опасних ствари у цестовном промету, ИНА, Загреб

194

11. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
Srbija, Vrnjačka Banja, Hotel Zvezda,
13-16. april 2016.

11th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Vrnjacka Banja, Hotel Zvezda,
April 13 – 16, 2016.

ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA DRŽAVNOM
PUTU IA 2 OD BEOGRADA DO PRELJINE
ANALYSIS OF REAL SPEEDS AND SPEEDING ONA STATE ROAD IA
2 FROM BELGRADE TO PRELJINA
Tatjana Novčić1, Marko Subotić2, Vladan Tubić3
Rezime: Nova metodologija brojanja saobraćaja razvijena i implementirana u Republici Srbiji u
periodu 2009.-2012.g, nudi i niz potencijalnih benefita u oblasti bezbednosti saobraćaja. U uvodnom
delu rada dat je niz generalnih smernica i preporuka kako bi prednosti nove metodologije trebalo
implementirati i dalje razvijati u bezbednosti saobraćaja na vangradskoj mreži puteva. Savremeni
senzori koji su stavljeni u funkciju na vangradskoj putnoj mreži (oko 480) detektuju i brzine vozila
u saobraćajnom toku svih 8,760 sati tokom godine. Na primeru državnog puta DP IA od Beograda
do Preljine (126,3 km) data je generalna analiza brzina slobodnog toka, realnih i eksploatacionih
brzina, ograničenih i prekoračenih brzina sa ciljem utvrđivanja uzročno posledičnih veza između
ovih brzina i nebezbednog ponašanja vozača. Osnov za ovu analizu su realni podaci sa 15 ABS na
koridoru o brzinama, uslovima u saobraćajnom toku, kao i ažurna baza podataka o putnim
karakteristikama.
Ključne reči: prekoračenje brzine, bezbednost saobraćaja, vangradski put.
Abstract: New methodology of traffic counting developed and implemented in the Republic of
Serbia in the period 2009.-2012.g, also offers a range of potential benefits in the field of traffic
safety. A series of general guidelines and recommendations to the advantages of the new
methodology that should be implemented and further developed in the traffic safety on rural road
network are presented in the introduction part of this paper. Modern sensors (ABS) that are placed
in service on the rural road network (about 480) detect speeds of the vehicles in the traffic flow for
8,760 hours during the year. General analysis of the free flow speed, real and average travel speed,
Novčić Tatjana, dipl. inž. saobraćaja, master akademske studije, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000
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and exceeded speed limits in order to indicate possible causes and consequences between these
speeds and unsafe driving behaviors is given for the case of national road DP IA from Belgrade to
Preljina (126.3 km). The basis of this analysis are real data, from 15 ABS on this corridor, for speeds
and conditions in traffic flow, as well as up to date database on road characteristics.
Keywords: speeding, traffic safety, rural road.

1.

UVOD

Balansiranje tražnje (saobraćajnih zahteva) i ponude (put) je jedan od osnovnih
zadataka saobraćajnog inženjerstva. Merodavni časovni protoci i brzine su osnovni
kriterijumi i pokazatelji na kojima se zasnivaju sve analize uslova saobraćaja. Brzina
zavisi od osobina pojedinca koje potiču od iskustva, godina starosti, pola itd. Brzina
takođe zavisi od spoljne motivisanosti vozača, kao što je očekivano vreme putovanja,
svrha i dužina putovanja. Uticaj na brzinu imaju i tehničko – eksploatacione karakteristike
puta (širina kolovoza, horizontalna krivina, uzdužni nagib, frekvencija mimoilaženja,
procenat zabrane preticanja, preglednost, vidljivost, udaljenost bočnih smetnji).
Putna mreža Srbije je u procesu harmonizacije sa standardima EU. Unapređenje
saobraćajne putne mreže stavlja urgentan akcenat na bezbednost i efikasnost saobraćaja.
Putni pravac čiji su indikatori bezbednosti i efikasnosti saobraćaja istraživani u ovom
radu se prostire kroz Centralnu Srbiju, odnosno od Beograda do Preljine i po
kategorizaciji pripada državnim putevima IA reda (Ibarska magistrala).
Predmetni potez državnog puta (DP IA-2) ukupne je dužine od 126,3 km, sa 21
saobraćajnom deonicom koje su grupisane u tri sektora. I sektor obuhvata 10 deonica od
Petlje „Orlovača“ do Ćelija, ukupne dužine 48,8 km (38,64% od ukupne dužine puta). II
sektor obuhvata 8 deonica od Ćelija do Bućinog Groba, ukupne dužine 50 km (39,59% od
ukupne dužine puta). III sektor koji obuhvata 3 deonice od Bućinog Groba do Preljine je
dužine od 27,5 km (21,77% od ukupne dužine puta).
Osnov za analizu u ovom radu su realni podaci sa 15 automatskih brojača saobraćaja
(u daljem tekstu ABS) o brzinama, uslovima u saobraćajnom toku, kao i ažurna baza
podataka o tehničko-eksploatacionim karakteristikama mreže koja je preuzeta od JP
"Putevi Srbije".
Na ovom putnom pravcu su izvršena empirijska istraživanju u mesecu junu 2015. g.
Metodologija istraživanja se sastojala iz snimanja postojećeg tehničko-eksploatacionog
stanja puta, odnosno identifikovanja i lociranja mesta koje pozitivno ili negativno utiču na
bezbedan saobraćajni tok, a samim tim i na brzinu u saobraćajnom toku.
2.

LITERARNI PREGLED

Faktori koji utiču na prekoračenje brzine su faktori koji se odnose na put, vozilo,
saobraćaj, okruženje, vozača. Na osnovu podataka iz zemalja članica International Road
Traffic and Accident Database (u daljem tekstu IRTAD), utvrđeno je da zbog prebrze
vožnje nastaje 15% nezgoda u Austriji, 20 % u Kanadi, 33% u Čileu, 35% u Češkoj, 40 %
u Danskoj, 42% u Finskoj, 30% u Holandiji, a i ostale zemlje članice imaju prekoračenje
brzine kao kritičan faktor nastanka saobraćajne nezgode (Organisation for Economic Cooperation and Devlopment - OCED/ European Conference of Ministers of Transport 196

11. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Vrnjačka Banja, 13-16. april 2016.

ECMT – IRTAD, 2015). Prekoračenje brzine je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda u
Srbiji (u 2013., 51% poginulih je posledica prekoračenja brzina).
Dizajn i eksploatacija puta utiču na preciznu vezu između brzine i učestalosti
saobraćajnih nezgoda. Složenost saobraćajne situacije stvara određene poteškoće za
vozače, što se objašnjava i činjenicom da se na autoputevima dešava relativno manje
saobraćajnih nezgoda u poređenju sa ostalim putevima. Mada se u različitim zemljama
brzina i prekoračenje brzine drugačije posmatraju, prekomerna brzina je problem koji
utiče na celokupnu putnu mrežu u Evropi gde je otkriveno da 40-80% vozača vozi iznad
propisane granice (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) OEBS/ECMT, 2006). Npr., skorašnjim pregledom literature (British Social Attitudes
Survey, 2013: 27), o stavu javnosti prema bezbednosti korisnika puteva u Britaniji (The
Department for Transport - DfT) je utvrđeno da se 90% stanovništva slaže da je važno da
vozači poštuju ograničenja brzine, 39% je izjavilo da je opasno voziti iznad ograničenja
brzine, ali ipak, većina prekoračuje brzinu. Uprkos velikoj podršci za ograničenje brzine
samo po sebi, mnogi vozači se radije oslanjanju na svoje rasuđivanje o brzini kojom treba
da voze nego na propisane brzine. Takođe se zaključuje da ima razlika između tipova
vozača, muškarci će verovatnije pre prekoračiti brzinu nego žene, i mlađi vozači će pre
prekoračiti brzinu nego oni sa više iskustva (British Social Attitudes Survey, 2013: 28).
U saobraćajnom toku vozači često oponašaju jedni druge u pogledu brzine kretanja.
Vozači koji precene brzine drugih vozila će verovatno i sami voziti velikom brzinom
(OEBS/ECMT, 2006). Na vangradskim putevima rizik nastanka saobraćajne nezgode
eksponencijalno raste sa povećanjem slobodne brzine, odnosno, nezakonito prekoračenje
brzine povećava broj saobraćajnih nezgoda (Kloeden et al, 2001). Efektivno upravljanje
brzinama obuhvata unapređenje puta, saobraćajne signalizacije, konstrukcije vozila,
edukacije i obuke, tehnologije za pomoć vozaču i strategije prinude. Ograničenje brzine
ukazuje na maksimalnu brzinu kretanja koja je bezbedna za učesnike u saobraćaju na
određenom putu pri dobrim uslovima. Ranije, u kontinentalnoj Evropi, ograničenja brzine
su postavljana tako da odražavaju ponašanje 85% vozača. Fundamentalna uloga
ograničenja brzine je vezana za balansiranje potreba za putovanjem i formiranje efikasnog
i bezbednog saobraćajnog toka. Brojne zemlje nastavljaju da svoja ograničenja brzine
postavljaju na osnovu srednje brzine. Ono što prilikom formiranja ograničenja brzina treba
razmotriti su karakteristike puta, uključujući geometriju i druge učesnika u saobraćaju i
aktivnosti kojima služi, kao i prepoznavanje načina na koji se očekuje da će se vozači i
njihova vozila ponašati u preovlađujućim uslovima. Verodostojno ograničenje se definiše
kao ograničenje koje se poklapa sa slikom koju izaziva put i uslovi saobraćaja (SWOV,
2012). Važno je da ograničenje brzine ne bude ni previše visoko ni previše nisko s obzirom
na projektnu brzinu puta, inače se podriva njegova efektivnost. Izgled puta treba da podrži
brzinu tako što će biti „jednostavan“, a poboljšanja puta treba da budu tako dizajnirana da
mreža puteva može da podnese ako se desi saobraćajna nezgoda. Vizije za budućnost su
da putna infrastruktura postane inteligentnija i verovatno je da će biti dinamičkih
ograničenja brzine na svim putevima. Sistemi za automatsku kontrolu brzine su sve
rasprostranjeniji u novim automobilima, sa tendencijom pomeranja ka višim nivoima.
Za analizu brzina u ovom radu korišćeni su izvorni podaci koji su dobijeni sa ABS-a
koji se koriste za detekciju i klasifikaciju vozila pomoću induktivnih petlji koje se
postavljaju u isečeni i zaliveni kanal na asfaltnom sloju kolovozne konstrukcije (QLTC10C i QLTC-8C). Prema preporukama iz metodologije (Tubić V. et al, 2012.), uređaj se
ne postavlja na mestima gde su očekivane pojave zastoja i sa povoljnim tehničko -
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eksploatacionim karakteristikama puta, kako bi identifikacija indikatora bila uspešno
izvršena.
3.

REZULTATI ANALIZE PGDS, SLOBODNIH BRZINA (VSL) I
EKSPLOATACIONIH BRZINA (VE)

Na osnovu podataka kontinualnog brojanja saobraćaja od 2003. do 2014. g., u ovom
radu je u prvom koraku analizirana promena vrednosti prosečnog godišnjeg dnevnog
saobraćaja i saobraćajnih parametara za putni potez Beograd – Preljina.
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Slika 1. Promene PGDS-a (voz/dan/oba smera) za putni pravac (levo)i po sektorima (desno)
u periodu od 2003.2014.god.

Vremenske serije podataka o prosečnom PGDS jasno pokazuju karakteristične periode
blagog rasta i opadanja, (sl.1). Od 2003. do 2008. g., beleži se porast PGDS-a, pri čemu
maksimalna vrednost iznosi 12.567 voz/dan (u 2008. g.,). To je period kada se zemlja još
uvek nalazila u procesu oporavka od posledica 1990.-ih godina. Nakon perioda relativne
stagnacije i stabilne situacije u zemlji tokom 2008. i 2009. g., počinje trend blagog
opadanja vrednosti ovog parametra i od 2010. godine se spušta na vrednost ispod 12.000
voz/dan. U poslednje 2 godine se beleži minimalan rast protoka i vrednost istog u 2014.g.,
se izjednačava sa protokom između 2006. i 2007. g. Varijacije vrednosti PGDS-a po
godinama mogu se pripisati ekonomskoj situaciji unutar i van granica zemlje, što direktno
utiče na ekonomsku moć stanovništva i na pad ili rast mobilnosti. Saobraćajni tokovi u
potpunosti odražavaju promene spoljnih i unutrašnjih društveno - ekonomskih uslova.
Najveći protok i transportni rad se obavlja na I sektoru, što je i logično zbog velikog
udela radnih i lokalnih kretanja u okolini Beograda. Ekonomska kriza pre svega uticala je
na smanjenje tranzitnih i daljinskih izvorno ciljnih kretanja. To se jasno vidi na sektoru
Ćelije – Bućin Grob na kome su dominantno prisutna tranzitna i daljinska izvorno-ciljna
kretanja, a gde je prema podacima detektovan najmanji protok. Na tom sektoru vrednost
PGDS-a opada u posmatranom periodu od 2008. godine, a najveći pad zabeležen je 2013.
godine. Najmanja promena srednje vrednosti PGDS-a je na sektoru Bućin Grob - Preljina
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zbog velikog učešća lokalnih i radnih kretanja u odnosu na tranzitna. Brzina slobodnog
toka za osnovne vrste vozila je najveća na deonicama gde je širina traka veća ili jednaka
od 3,5 m, i gde uzdužni nagib i radijusi nisu limitirajući. Najmanje vrednosti slobodnih
brzina su na deonicama gde je Rmin<400m i sa specifičnim uzdužnim nagibima (sl.2).
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Slika 2. Vrednosti Vsl i Ve po deonicama za putni pravac Beograd - Preljina (15 lokacija
ABS)

Eksploatacione brzine po deonicama za putni pravac Beograd – Preljina su
maksimalne za tri susedne deonice (VI-VIII), kao što je to bio slučaj i sa slobodnim
brzinama, odnosno na potezu Ćelije – Poljanice. Na svim ostalim deonicama Ve ne prelazi
vrednost od 80 km/h, a najmanja eksploataciona brzina je 61 km/h (sl.2). Od 15
analiziranih deonica, po kriterijumu eksploatacione brzine utvrđeno je da su na samo dve
uslovi saobraćaja nezadovoljavajući. Na svim deonicama je Ve veća ili jednaka od 70
km/h, sem na 2 deonice. Za deonice na kojima je Ve blizu granične zbog malog radijusa
horizontalne krivine i karakteristika poprečnog profila, uslovi saobraćaja su podnošljivi.
Nezadovoljavajući uslovi, shodno velikom saobraćajnom opterećenju i vrednosti
eksploatacionih brzina se javljaju u blizinama velikih gradova i prolascima kroz naseljena
mesta, a takođe su identifikovane i na deonicama sa specifičnim uzdužnim nagibima,
povećanim učešćem komercijalnih vozila u saobraćajnom toku ili malim radijusima
horizontalne krivine.
4.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA PREKORAČENJA OGRANIČENIH
BRZINA NA PUTU BEOGRAD - PRELJINA

Na brzini se temelji najveći broj kriterijuma po kojima se ocenjuje efikasnost i
bezbednost saobraćaja. Osnovni cilj svih korisnika u saobraćaju na vangradskoj putnoj
mreži jeste bezbedno ostvarenje što je moguće većih brzina, jer se time smanjuje vreme
putovanja. Kojom će se brzinom vozač kretati datim putem zavisi od mnogobrojnih uticaja
kao što su geometrija, dužina i svrha putovanja, psihofizičko stanje vozača i stanje okoline.
Zajednička karakteristika svih pojmova brzina je da je posredi stohastička veličina koja se
može utvrditi samo u realnim uslovima saobraćaja. Na osnovu eksperimentalnih
istraživanja, je utvrđeno da brzine pojedinačnih vozila po pravilu odgovaraju zakonu
normalne raspodele. Sa povećanjem gustine toka menjaju se i zakoni raspodele.
Između navedenih graničnih stanja može se javiti niz različitih uslova saobraćaja koji
se mogu opisati kroz raspodelu brzina vozila. Kao merodavne, izdvajaju se sledeće
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karakteristične vrednosti (Anđus, 2007.): 50% brzina (V50) kao indikator uslova u
slobodnom saobraćajnom toku ( V50≈Vsr), 85% brzina (V85) i maksimalna brzina (max V)
koje su osnova analiza sa stanovišta bezbednosti vožnje, i 15% brzina (V15) kao osnova
za analize sa stanovišta brzina merodavnih teretnih vozila.
Najnovija istraživanja fenomena brzina (Nouvier, J. et al, 2007) ukazuju na značaj
redukcije brzine u slobodnom toku V85% čime se bitno utiče na smanjenje broja nezgoda,
posebno onih sa fatalnim ishodom. Iz ovih istraživanja proizilaze i stavovi o vezi
ograničenja brzina na putnoj mreži i V85%m, odnosno indirektne veze sa Vp kao teorijske
vrednosti brzine. Pritom je važno istaći da ograničena brzina vožnje Vogr ≈V85% treba da
bude manja ili jednaka projektnoj brzini Vp.
Na putnom pravcu Beograd – Preljina Vogr je utvrđena istraživanjima na terenu, gde je
identifikovano tačno ograničenje brzine koje važi u užoj zoni položaja ABS. Prilikom
analize realnih podataka iz osnovne baze ABS formirane su tri grupe brzina:
1) brzine koje su manje ili jednake ograničenoj brzini (V≤Vogr)
2) brzine koje se nalaze između ograničene brzine i brzine koja je do 30 km/h
veća od ograničene brzine (Vogr<V ≤ Vogr+30 km/h)
3) brzine koje su za 30 km/h veća od ograničene (V > Vogr+30 km/h).
Uočava se drastična razlika između dve kategorije vozača, odnosno procentualnog
odnosa vozača koji se kreću brzinom koja je u okvirima dozvoljenih brzina za putni pravac
Beograd - Preljina i vozača koji prekoračuju vrednosti ograničenih brzina, (sl.3).
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81,52%

% vozaca koji poštuju Vogr
% vozaca koji ne poštuju Vogr

Slika 3. Procentualni prikaz vozača koji poštuju ili ne poštuju ograničenu brzinu od
ukupnog broja vozila (60.064.234) za sve analizirane brojače (15 lokacija ABS)

Od ukupnog broja vozila koji je zabeležen na 15 lokacija ABS u 2012.g., a to je
60.064.234, dozvoljenim brzinama se kretalo 11.097.983 vozila, a 48.966.251 vozila je
prekoračilo ograničenje (tab.1). Vozači najviše poštuju ograničenje na deonici Gornji
Milanovac – Preljina (77,01 %) gde je Vogr=70 km/h. Najmanji procenat poštovanja
ograničenja se nalazi na deonici Bućin Grob – Nevade (3,43%). Na deonici Poljanice –
Ljig čak 81,38% vozača prelazi Vogr za 30 km/h. U trećoj grupi brzina koja je i
najkritičnija, postoje tri deonice koje imaju oko 29% vozača koje se kreću tim brzinama.
Na I sektoru najkritičnija deonica po pitanju nepoštovanja ograničenja je Petlja
“Orlovača“–Rušanj (Vogr=60km/h), za II sektor to je deonica Ćelije–Županjac
(Vogr=50km/h), a za III sektor je deonica Bućin Grob–Nevade (Vogr=50 km/h). Generalni
zaključak ove analize je da se ograničenje brzina najviše poštuje ukoliko je to ograničenje
ima višu vrednost brzine, dok se rigoroznija ograničenja manje poštuju, jer vozači takvo
ponašanje smatraju bezbednim.
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Tabela 1. Analiza prekoračenja brzina
SEKTOR R.B.
I Petlja
Orlovača Ćelije

II Ćelije Bućin
grob
III Bućin
grob Preljina

Naziv deonice

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Petlja "Orlovača" - Rušanj
Rušanj - Lipovička šuma
Velika Moštanica - Vranić (Barajevo)
Vranić - Stepojevac
Lazarevac 1 - Ćelije
Ćelije - Županjac
Županjac - Dudovica
Dudovica - Poljanice (Belanovica)
Poljanice (Belanovica) - Ljig (Mionica)
Ljig (Mionica) - Gukoši (Kadina Luka)
Gukoši (Kadina Luka) - Dići
Ugrinovci - Bućin Grob
Bućin Grob - Nevade
Nevade - Gornji Milanovac
Gornji Milanovac - Preljina

Dužina
Vogr < V ≤
V>
Vogr
deonice
V ≤ Vogr Vogr+30 Vogr+30
(km/h)
(km)
km/h
km/h
8,6
60
6,51%
63,73%
29,76%
1,1
60
13,34% 79,56%
7,09%
3,1
50
15,56% 78,72%
5,72%
12,7
60
10,68% 77,18%
12,14%
4,5
50
4,10%
79,31%
16,59%
4,1
50
4,08%
66,76%
29,15%
6,4
60
9,20%
72,26%
18,54%
8,8
60
9,07%
74,35%
16,58%
1,6
50
11,55% 81,38%
7,06%
3,1
50
23,34% 71,87%
4,79%
5,6
70
48,58% 46,78%
4,64%
10,8
60
10,04% 69,87%
20,08%
9,6
50
3,43%
67,57%
29,00%
2,7
70
49,90% 47,01%
3,09%
15,2
70
77,01% 22,21%
0,78%

Veliki broj vozača voze do 30km/h iznad ograničenja (sl. 4). Primarni razlog
prekoračenja jesu dobre tehničko – eksploatacione karakteristike puta. Razlozi se mogu
naći i u tome da iskusni vozači voze malo brže misleći da to neće uticati na bezbednost.

prekoračenje Vogr (km/h)
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Slika 4. Procenti prekoračenja Vogr po deonicama (u klasi Vogr < V ≤ Vogr+30 km/h)

Takođe, vozači slede i druge vozače u saobraćajnom toku i voze brže ukoliko i drugi
to čine. Kod vozača koji prekoračuju brzinu nije prisutan strah od policijske kontrole koja
nije dovoljno frekventna na ovom putu, a i svesni su činjenice da ukoliko kontrola postoji
kazne nisu toliko rigorozne. Dobijeni rezultati, na pojedinim deonicama gde je zabeležen
veliki broj vozača koji ne poštuje ograničenje brzine, ukazuju na potrebu preispitivanja
ograničene brzine. Adekvatnija ograničenja brzina, odnosno ograničenja brzina koja teže
ka većim vrednostima se mogu razmatrati tamo gde to tehničko – eksploatacione
karakteristike puta i uslovi u saobraćajnom toku to dozvoljavaju.
Na sl. 5, sumarno za tri grupe ograničenja ( 50, 60 i 70 km/h) koja postoje na putnom
pravcu prikazan je procentualni odnos vozača koji poštuju ograničenje i onih koji to ne
čine.
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Slika 5. Procenti prekoračenja Vogr (km/h) za tri vrednosti ograničenja na putnom pravcu

Na sl. 6, uočava se jasna razlika između ograničenih brzina po deonicama i
eksploatacionih, slobodnih i realnih brzina toka očitanih sa ABS. Najveće razlike se
uočavaju na III, V, IX, X i XIII deonici, odnosno na onim deonicama gde je ograničenje
brzine 50km/h. Najmanje odstupanje se javlja gde je ograničenje 70km/h.

Slika 6. Uporedni prikaz Vogr, Vsl toka, Ve toka, Vreal ABS po deonicama puta Beograd - Preljina
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Slika 7. Procenti prekoračenja Vogr za 3 vrednosti ograničenja na putu Beograd - Preljina
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5.

GENERALNA IDENTIFIKACIJA OSNOVNIH UZROČNIKA
PREKORAČENJA VOGR NA PUTU BEOGRAD - PRELJINA

Deonice su sintezno rangirane po kriterijumu Δ (Vsl toka-Vogr) i za te deonice su
prikazane procentualne vrednosti vozača koji poštuju i vozača koji ne poštuju ograničenje
brzine, (tab.2). U okviru grupe vozača koji ne poštuju Vogr izdvajaju se dve grupe: oni koji
se kreću brzinama do 30km/h iznad ograničenja i oni koji se kreću brzinama koje su veće
od Vogr+30km/h. Kako je utvrđeno da su procentualne vrednosti Vogr <V≤ Vogr+30km/h
najveće u odnosu na ostale dve kategorije vozača koji se kreću dozvoljenim brzinama ili
koji prelaze Vogr za više od 30km/h, nameće se potreba za utvrđivanjem koliki je udeo
vozača koji prelaze Vogr za 10km/h. Radi dalje analize deonice su grupisane na sledeći
način:
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa
V grupa
Δ (Vsl toka- Vogr) Δ (Vsl toka- Vogr) Δ (Vsl toka- Vogr) Δ (Vsl toka- Vogr) Δ (Vsl toka- Vogr)
> 40 km/h
> 30 km/h
< 30 km/h
< 20 km/h
< 10 km/h
U principu, broj i težina saobraćajnih nezgoda raste kako se povećava brzina. Velike
brzine smanjuju vreme koje ljudi imaju na raspolaganju za identifikaciju i obradu
podataka, kao i pri donošenju odluka da reaguju i konačno da izvrše bezbedan manevar u
u saobraćaju. Brzine koje su isuviše velike imaju jake negativne posledice, pre svega u
smislu nastanka saobraćajnih nezgoda sa poginulim, povređenim licima i materijalnom
štetom. Negativni uticaji brzine, a naročito nepropisna i neprilagođena brzina, moraju biti
dobro shvaćene da bi se identifikovale i uvele najbolje mere prevencije. Nepropisna i
neprilagođena brzina najveći su problem za bezbednost na putevima.
Tabela 2. Sumarni prikaz (ne)poštovanja Vogr za definisane grupe deonica
Grupa

% vozača koji poštuju ograničenje

% vozača koji ne poštuju ograničenje

I Δ >40 km/h
II Δ > 30 km/h
III Δ <30 km/h
IV Δ <20 km/h
V Δ <10 km/h

6,51%
10,33%
10,46%
32,84%
67,05%

93,49%
89,67%
89,54%
67,16%
32,95%

Uočava se generalna zavisnost - korelacija između procentualnih varijacija za
definisane grupe deonica,(tab.2). Prve tri grupe po kriterijumu Δ su slabo osetljive, a
najveća osetljivost je između IV i V grupe, gde je razlika oko 35%, a nešto veća razlika se
uočava i na prelasku iz III u IV grupu (oko 22%). Ukoliko je vrednost Δ veća, veći je i
procenat vozača koji ne poštuju ograničenje brzine, odnosno manji je procenat vozača koji
se kreću brzinama koje su ispod Vogr.
6.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Rezultati analiza prekoračenja ograničenih brzina ukazuju na drastične razlike
između procenata vozača koji poštuje ograničenja (18,48%) i onih koji ne poštuju
ograničenja brzine (81,52%) koje važi na putnom pravcu Beograd - Preljina. Zaključuje
se da se ograničenje brzina najviše poštuje ukoliko je to ograničenje veće, dok se
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rigoroznija ograničenja manje poštuju. Identifikovana je jasna razlika između ograničenih
brzina po deonicama i eksploatacionih po modelu, slobodnih i realnih brzina toka. Najveće
razlike se uočavaju na deonicama gde ograničenje brzine ima najmanju vrednost (50
km/h), a najmanje odstupanje se javlja gde ograničenje ima najveću vrednost (70 km/h).
Razlozi prekoračenja brzine su dobre tehničko - eksploatacione karakteristike puta,
nedovoljna policijska kontrola, blage kazne, iskustvo vozača koji pogrešno percipiraju da
malo veće brzine neće uticati na bezbednost, preslikavanje ponašanja drugog vozača.
Savremeni automobili su u stanju da lako dostignu velike brzine, što nije bio slučaj kada
su ograničenja brzine prvi put predstavljena. Zbog toga je veći izazov ubediti vozače da
voze u okviru postojećih ograničenja brzine. Upoređivanjem slobodnih brzina sa
vrednostima ograničenih brzina formirano je pet grupa deonica. Dokazana je analogija
između procentualnih varijacija za definisane grupe deonica. Ukoliko je vrednost Δ (VslVogr) veća, veći je i procenat vozača koji ne poštuju ograničenje brzine, odnosno manji je
procenat vozača koji se kreću brzinama koje su ispod Vogr. Dobijene rezultate na pojedinim
deonicama gde je zabeležen veliki broj vozača koji ne poštuje ograničenje brzine potrebno
je preispitati, i ukoliko je moguće formirati adekvatnija ograničenja brzina. Takođe je
potrebno na problematičnim deonicama postaviti frekventniju policijsku kontrolu, uvesti
rigoroznije kazne, pa i video nadzor. Nastaviti urgentno sa dubinskim analiza
saobraćajnih nezgoda sa fokusom na prekoračenje brzine.
Potrebno je nastaviti sveobuhvatna istraživanja, koja će imati fokuse na koncept
sveobuhvatnog upravljanja brzinama na putnoj mreži R. Srbije. Od izuzetnog značaja su
ažurne Baze podataka koje moraju biti on-line dostupne, da bi se pratile promene uslova
u saobraćajnom toku. Balans između efikasnosti (što veće homogene brzine) i bezbednosti
(koncept ograničenja brzina) na vangradskim putevima urgentan je zadatak.
7.
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ПЛАНИРАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ РАЊИВИХ
УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА
ПРИМЕРУ ГРАДА БЕОГРАДА
PLANNING THE POLICE AFFAIRS REGARDING PROTECTIONS OF
VULNERABLE ROAD USERS IN THE LOCAL COMMUNITY ON THE
EXAMPLE OF THE CITY OF BELGRADE
Драган Лончаревић1, Златко Беленцан2, Благоје Милинић3, Милена
Новаковић4, Недељко Муњас5
Резиме: Заштита безбедности рањивих учесника у саобраћају је комплексан процес, који
захтева усклађено деловање више субјеката безбедности саобраћаја уз активности које
доприносе промени понашања самих учесника у саобраћају. Безбедност рањивих учесника
у саобраћају најчешће се прати кроз показатеље саобраћајних незгоде и саобраћајних
прекршаја. Заштита безбедности рањивих учесника у саобраћају, посебно пешака и
бициклиста, постаје све актуелнија у Граду Београду. У овом раду анализирани су подаци о
саобраћајним незгодама и саобраћајним прекршајима у којима су учествовали пешаци и
бициклисти. Такође, сагледане су постојеће активности полиције и других субјеката на
смањивану ризика страдања ових учесника у саобраћају и предложене мере од којих се
очекују одређени ефекти на смањивању ризика страдања ових учесника у саобраћају.
Кључне речи: безбедност у саобраћају, пешаци, бициклисти, полиција, ГИС

Лончаревић Драган, инж саобраћаја, МУП Р Србије,Управа саобраћајне полиције ПУ за град Београд,
loncarevic.dragan@gmail.com
2 Беленцан Златко, мастер правних наука, МУП Републике Србије, Управа саобраћајне полиције у
седишту, помоћник начелника Управе, zlatkobelencan@gmail.com
1

3 Мр,

Милинић Благоје, дипл. инж., стручни сарадник НАВАК, Београд, bmilinic@yahoo.com
Новаковић Милена, информатичар, Секретаријат за саобраћај Београд,
milena.novakovic@beograd.gov.rs
5
Муњас Недељко, Муп Р Србије , Управа саобраћајне полиције ПУ за град Београд, заменик
начелника Управе, munjasmunjas@gmail.com
4

205

Драган Лончаревић, Златко Беленцан, Благоје Милинић, Милена Новаковић, Недељко Муњас
ПЛАНИРАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ РАЊИВИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРИМЕРУ ГРАДА БЕОГРАДА

Summary: Protection of safety of vulnerable road users is a complex process, that requires
coordinated action of several subjects of road safety with activities that contribute to changing the
behavior of the participants in traffic. Safety of vulnerable road users most commonly is monitored
through indicators of traffic accidents and traffic violations. Protection of safety for vulnerable
road users, especially pedestrians and cyclists, is becoming more topical in the City of Belgrade. In
this paper, the data on traffic accidents and traffic offenses analysed which involved pedestrians
and cyclists. Also, were analyzed the existing activities of the police and other entities in
decreasing the risk of accidents of mentioned traffic participants and measures are proposed which
are expected to give certain effects on reducing the risk of accidents of these traffic participants.
Keywords: traffic safety, pedestrians, cyclists, police, GIS

1.

УВОД

У раду су приказани систематизовани подаци о рањивим учесницима у
саобраћају у саобраћајном систему Града Београда, на основу анализе података о
саобраћајним незгодама са бициклистима и пешацима и мера које се предузимају у
заштити њихове безбедности. У рањиве учеснике у саобраћају најчешће се
убрајају пешаци, бициклисти и возачи моторних двоточкаша. Природно, свака
категоризација подразумева и добар степен произвољности. Стога, ова основна
дефиниција могла би се сматрати сувише рестриктивном (због тога што
експлицитно не обухвата и остале рањиве учеснике у саобраћају, као што су
корисници ролера и скејтбордова, корисници инвалидских колица, млади и
старији путници у аутомобилима, као посебне категорије) или сувише широком
(због тога што обухвата возаче моторних двоточкаша, који не представљају увек
''рањиву'' страну). Услед тога, овај рад узима у обзир чињеницу да рањиви
учесници у саобраћају обухватају веома различите групе.
Познато је да, док су учесници у саобраћају ван моторних возила, скоро без
изузетка, увек слабија страна у саобраћајним незгодама, моторна возила
(укључујући моторне двоточкше) генерално доводе до већег ризика у саобраћају
од немоторизованих учесника. Безбедност рањивих учесника у саобраћају у
великом степену зависи и од њиховог понашања.
У процесу успостављања ефикасније заштите безбедности рањивих учесника у
саобраћају у Београду, сагледано је постојеће стање, активности на заштити
њихове безбедности и пројектоване иницијалне мере за промену постојећег стања.
Конкретно је приказано истраживање саобраћајних незгода у којима су
учествовали рањиви учесници у саобраћају у периоду од 2011. до 2015. године.
Сагледане су постојеће мере заштите безбедности ових учесника, посебно из
оквира надлежности Управе саобраћајне полиције Полицијске управе за Град
Београд и Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда, дат предлог
оперативних мера за смањење ризика страдања бициклиста и пешака у саобраћају.
Саобраћајна полиција и Секретаријат за саобраћај, активностима из своје
надлежности у вези: организовања функционисања друмског саобраћаја, заштите
грађана и материјалних вредности у саобраћају, техничког регулисања саобраћаја,
инфраструктурних решења, обуке, кампања и др., могу значајно допринети
смањивању ризика страдања рањивих учесника у саобраћају.
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2.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР

Анализа саобраћајних незгода је још увек незаобилазан корак у анализи стања
посматраног подручја који на објективан начин показује величину проблема
угрожености у саобраћају, као и специфичности страдања у саобраћају у
конкретној локалној заједници. Дескриптивно статистичким методама обрађени
су општи и релативни показатељи саобраћајних незгода у којима су учествовали
бициклисти и пешаци. Компаративним анализама, методама индукције и
дедукције анализирана су појединачна и међусобно повезана обележја
саобраћајних незгода за период од 2011. до 2015. године, које су догодиле на
подручју Града Београда. Као основни извор података коришћен је Јединствени
информациони систем (ЈИС) Министарства унутрашњих послова Републике
Србије (МУП). У одређеним фазама анализе коришћени су подаци из ручних
евиденција и докумената из предмета саобраћајних незгода. Кроз временску
расподелу саобраћајних незгода, просторну дистрибуцију, величину последица,
својство угрожених учесника саобраћају, типологију и узроке саобраћајних
незгода, места повећане
угрожености
– „црне тачке“ и остале важне
специфичности, детаљније су сагледани пропусти који доприносе најтежим
саобраћајним незгоде, односно какве су околности биле у време настанка
саобраћајне незгоде.
Извршено је геопозиционирање саобраћајних незгодаса погинулим и
повређеним бициклистима и пешацима и креирани одговарајући упити и мапе
локација на којима је угроженост ових учесника у саобраћају повећана.
Сагледане су надлежности саобраћајне полиције у заштити безбедности
рањивих учесника у саобраћају кроз активности: надзора над обављањем
саобраћаја, интервентног регулисања саобраћаја, контроле спровођења прописа у
саобраћају, откривања и документовања прекршаја, саобраћајних незгода и других
опасних радњи које изазивају возачи моторних возила бициклисти и пешаци,
подршке спровођењу кампања и мера Секретаријата за саобраћај и других
субјеката заштите безбедности рањивих учесника у саобраћају.
Ограничења у истраживању везана су за некомплетност база података и
оскудност актуелних истраживања безбедности рањивих учесника у саобраћају,
како на националном тако и на локалном нивоу. Географске координате места
догађања саобраћајних незгода нису евидентиране у ЈИС-у, већ су места
одређивана на основу расположивих координата раскрсница и кућних бројева.
Резултати анализе су приказани дескриптивно, нумерички и на гео-картама.
3.

АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Београд као највећи град у Републици Србији је суочен са великим бројем
саобраћајних незгода и страдања људи у саобраћају. МУП Републике Србије
Управа саобраћајне полиције и ПУ за град Београд са својим стручним
оперативним тимом прати стање безбедности саобраћаја на територији града
Београда.
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Табела 1. Број саобраћајних незгода, Београд, 2011.-2015. година.
2011
18.508
3.119
15.389
4.437
136
711
3.590

УКУПНО
Са настрадалим
Са материјалном штетом
УКУПНО НАСТРАДАЛО
Погинуло
Тешко
Лако повређено

2012
16.752
3.349
13.403
4.763
127
776
3.860

2013
16.687
3.769
12.919
5.349
116
660
4.573

2014
16.132
3.802
12.330
5.509
104
710
4.695

2015
15.912
4.253
11.659
6.363
101
775
5.487

У посматраном периоду укупан број саобраћајних незгода у граду Београду
(Табела 1.) у 2015. г смањен је за 14% у односу на 2011. годину, број погинулих
лица за 26 %, док је повећан пријављени број лаких телесних повреда за 52%. Ово
повећанје највероватније је последица пријављивања лаких телесних повреда ради
покушаја наплате накнаде за повреде од осигуравајућих кућа.
Највећи број незгода се дешавао у ужем градском подручју. Око 10% незгода
догодио се у приградским насељима. Смртно страдање веће је у приградским
насељима просечно 30% од смртног страдања на градској територији.
Временском анализом СН уочено је повећано смртно страдање у данима
викенда (30-40% смртних незгода у данима викенда), што ће бити индикатор за
планирање превентивне патролне делатности саобраћајне полиције у тим данима.
Табела 2. Својство настрадалих учесника у саобраћајним незгодама

.

Σ

2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

4.437
4.761
5.349
5.509
6.363
26.419

Возачи
Укупно

Пог.

1.717
1.961
2.443
2.463
3.039
11.623

57
44
44
35
43
223

Пешаци

Путници

Повре Укупно Пог. Повре Укупно
д.
д.
1.660 1.063
51
1.012 1.655
1.917 1.062
53
1.009 1.738
2.399 1.048
48
1.000 1.858
2.428
988
38
950
2.055
2.996
958
37
921
2.366
11.400 5.119
227 4.892 9.672

Пог. Повре
д.
28 1.629
30 1.708
24 1.834
31 2.024
21 2.345
134 9.540

Подаци из Табеле 2. указују да је 11.623 (44%) лица страдало у својству возача,
5.119 (19%) у својству пешака, а 9.672 (37%) у својству путника. У структури
погинулих лица (584), било је 39 % (227) пешака, што посебно указује на ниво
угрожености ових учесника у саобраћају. Наведени показатељу условили су
потребу додатне заштите рањивих (најрањивијих) учесника у саобраћају (пешака,
деце, старијих пешака од 65 година и бициклиста) као приоритетан задатак
саобраћајне полиције.
У саобраћајним незгодама које за последицу имају лаке и тешке телесне
повреде најчешће страдају пешаци из старосне групе 70-74 године, док у
саобраћајним незгодама са смртним последицама најчешће страдају пешаци из
старосне групе 75-79 година.
Анализом саобраћајних незгода старијих пешака по месту догађања и тежини
насталих последица утврђено је да се највећи број саобраћајних незгода догодио
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на коловозу ван пешачког прелаза 56%. Са смртним последицама, ван пешачког
прелаза догодило се 58%. На обележеном пешачком прелазу се догодило 37%
саобраћајних незгода, од којих 32% са смртним последицама. На тротоару и
другој површини ван коловоза догодила се 7% саобраћајна незгода, од којих10%
са смртним последицама. Уочено је да је при кретању возила уназад настрадало
24% пешака од укупног броја страдалих пешака старијих од 65 година. Ова
страдања старијих пешака су се најчешће догађале ван коловоза на површинама
које нису намењене за саобраћај моторних возила (пешачке стазе, тротоари.....).
Радом на терену и опсервацијом запажено је повећано присуство старијих људи
у близини пијаца, па је коришћењем ГИС алата добијена дистрибуција незгода у
односу на зону пијаце (Слика 2). Ова места могуће је обухватити појачаним
полицијским надзором.
Деца у саобраћају и њихова безбедност и заштита је посебан сегмент рада
саобраћајне полиције.
У Табели 3.приказан је број СН са настрадалом децом до 14 година. Подаци
указују на смањење страдања деце у саобраћајним незгодама у посматраном
периоду.
Табела 3. Број саобраћајних незгода, са настрадалом децом до 14 година
УКУПНО

СВОЈСТВО УЧЕСНИКА У НЕЗГОДИ

НАСТРАДАЛО

ВОЗАЧИ

ПЕШАЦИ

ТТ
Пог
ЛТП
Σ
П
2011. 422
2 65 355

40

1

11

28

167

1

2012. 400

5

63

332

36

0

7

29

172

2

2013. 403

2

53

348

31

2

39

336

24

0
0

8
7

23
17

161

2014. 377

158

2015 353
2 29 322 13
1.955 13 249 1.693 144
%
100 100 100 100
7

0
1
8

4
37
15

9
106
6

Σ

Пог. ТТП ЛТП

ЛТП

Σ

Пог

ТТП

ЛТП

41

125

215

0

13

202

45

125

192

3

11

178

1

28

132

211

1

17

193

1

26

131

195

1

6

188

114 0 14
772 5 154
39 38 62

100
613
36

226
1.039
53

2
7
54

11
58
23

213
974
58

Σ

Пог ТТП

ПУТНИЦИ

Највећи број деце (Табела 3.) страда у својству путника 53% и у својству
пешака 39%. Са смртним последицама деца најчешће страдају у својству путника
54% и у својству пешака 38%. Тешке телесне повреде деца најчешче задобију у
својству пешака 62% и путника 23%.
У Табели 4. приказан је број СН са настрадалом децом до 14 година у зони
школе. Зоне школа као места са повећаним присуством деце, путеви доласка деце
до школа су места која су посебно опсервирана уз превентивно присуство
саобраћајне полиције. Резултат таквог рада су допринели да није било смртног
страдања деце у зонама школа. На Слици 1 приказан пример припреме за годишњу
акцију ``школа`` где су на мапи града приказани положај и зоне школа са
геокодираним и издвојеним СН незгодама у којима су страдала деца а где се одмах
визуелно уочавају школе са повећаним ризиком (црвена боја) које ће бити посебно
полицијски обрађене кроз патролну делатност, превентивно и репресивно
деловање код тих објеката.
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Табела 4. Број саобраћајних незгода, са настрадалом децом до 14 година у зони школе
Σ

2011.
2012.
2013.
2014.
2015

8
8
10
9
11

Пог

ТТП
1
2
2
2

ЛТП
7
6
10
7
9

У неким земљама ЕУ, едукацију и обуку о безбедности на путевима обављају
наставници у школама, у сарадњи са локалном полицијом која повремено посећује
школе и организује часове о томе како користити друмску мрежу као пешак или
бициклиста.
У Београду УСП ПУ за град Београд спроводи акцију "Школа" на почетку
школске године, која је усмерена на повећање безбедности и заштиту деце у
саобраћају, посебно заштиту полазника првих разреда основних школа, пре свега
кроз појачану контролу понашања возача у зонама основних школа. Спровођене су
и едукативно-пропагандне кампање у циљу унапређења понашања и побољшања
безбедносне културе возача према најмлађим учесницима у саобраћају и држана
предавања везана за безбедност саобраћаја.
Табела 5. Активности УСП ПУ за град Београд у едукацији деце основних школа

Нижи разреди
Предавања
ОШ
28
8
16
8
14
8
77
23
76
20
211
67

Предавања
ОШ
Деца
Деца
2011
63
45
3.000
1.860
2012
154
154
24.100
1.200
2013
164
88
9.227
1.130
2014
303
112
17.680
3.715
2015
344
152
20.305
3.160
УКУПНО
1.028
551
74.312
11.065
.
Управа саобраћајне полиције ПУ за град Београд реализовала је (Табела 5.)
1.028 предавања у 551. основној школи којима је присуствовало 74.312 ученика.
Циљ обуке је био да се ученици упознају и препознају ситуације са којима се могу
суочити у саобраћају и да се обуче како да се понашају у одређеним ризичним
ситуацијама.
Повећање броја бициклиста и броја моторних возила у саобраћају са једне
стране, учесталост саобраћајних незгода и тежина страдања са друге стране,
указују да бициклизам нажалост има и своју тамну страну. Безбедност бициклиста
у саобраћају постаје све актуелнија у Граду Београду. Схватајући тежину
проблема, уз подршку Управе саобраћајне полиције у Полицијској управи за Град
Београд и Секретаријата за саобраћај, извршена је анализа саобраћајних незгода
са настрадалим бициклистима
Тачни подаци о уделу бициклиста у саобраћају у Београду не постоје, али
према одређеним запажањима евидентно је њихово знатно повећање у саобраћају.
Повећан број бициклиста и других возила у саобраћају, развој редовног и
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рекреативног бициклизма, специфичне карактеристике динамике кретања
управљања бициклом, недовољна обученост возача, неуређеност површине
кретање бициклиста, непотпуна нормативна уређеност, довели су до тога да
безбедност бициклиста у Београду све истакнутији проблем безбедности
саобраћају

и
за
је
у

Табела 6. Настрадали бициклисти

2011.

Укупно страдало

Погинуло

ТТП

ЛТП

Евиденција
ЛТП

147

1

52

94

191

170

2012.

161

5

55

101

2013.

153

7

50

96

136

2014.

148

2

45

101

141

2015.

151

3

50

98

163

Σ

760

18

252

490

801

Подаци о страдању бициклиста у посматраном периоду Табела 6. показују
одређену равномерност-стагнацију (147-161 страдалог бициклисте). Евидентиране
повреде бициклиста у здравственим установама (801 лака телесна повреда)
премашује број настрадалих у СН у којима је рађен увиђај 760 што указује на
угроженост ове популације јер је укупно страдало 1561 бициклиста.
Посматрајући старосну структуру у саобраћајним ненезгодама са лакшим и
тешким повредама, најчешће страдају бициклсти старости до 15 година, а са
смртним последицама бициклиста старосне групе 55-65 година. На нивоу
Европске уније највећи број страдалих бициклиста су мушкарци испод 18 година
као и старији од 60 година.
. На Слици 3 приказан је пример детектовања опасних зона и деоница на којима
најчешће догађају СН са бициклиста, а на слици 4 могућност сагледавања густине
СН бициклиста тзв. `жаришта` на мрежи бициклистичких стаза.

Слика 1.

Слика 2.
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Слика 3.

Слика 4.

Опасним ситуацијама у саобраћају најчешће претходи један или више
саобраћајних прекршаја. Због изостанка реакције возача или непримерене реакције
саобраћајној ситуацији најчешће се догађају саобраћајне незгоде.
У оквиру надлежности Управа саобраћајне полиције ПУ за град Београд, уз
редовну контролу саобраћаја,
плански спроводи међународне, централне,
регионалне, посебне и локалне акције појачане контроле саобраћаја. Садржај
појачаних контрола усмерен је на контролу: алкохолисаности возача, брзине
кретања моторних возила, техничке исправност возила, везивање сигурносног
појаса, коришћење мобилног телефона у вожњи, правила кретања пешака,
поштовање обавеза према пешацима, свеобухватну контролу учесника у
саобраћају и слично.
Примери добре праксе европских земаља указују на ефекте полицијске принуде
у безбедности саобраћаја. Повећањем принуде закона у Белгији знатно је повећан
опажајни и стварни ризик детектовања и уочавања саобраћајних прекршилаца. На
различитим местима постављено је око 350 камера за праћење проласка кроз
црвено светло и контролу брзине уз повећање казни уведеним у оквиру новог
саобраћајног закона. Део ресурса добијених активностима принуде враћа се
локалним полицијским службама и поново се инвестира у мере за безбедност на
путевима и резултати су видљиви.
Интензивна принуда краткорочно даје добре ефекте посебно на спречавању
брзе вожње и вожње под дејством алкохола. Ове активности, спроведене у складу
са стандардима најбоље праксе, могу да доведу до знатнијег смањења броја
саобраћајних незгода и тежине последица.
Део остварених резултати у локалним акцијама појачаних контрола учесника у
саобраћају а које се односе на пешаке приказан је у Табели 7. У посматраном
периоду у локалним акцијама контролисано је укупно 194.407 возила или
просечно 106 возила/дан. За откривене прекршаје издато је укупно 30.265
прекршајних налога НФИ (новчани фиксни износ), од чега 6.508 за прекршаје
пешака.
Уз наведене активности треба предузети и друге мере на превенцији
саобраћајних прекршаја. Такође, треба указати, да у односу на друге безбедносне
проблеме са којима се полиција суочава, контрола и регулисање друмског
саобраћаја још увек немају потребан приоритет. Без обзира што се ниво саобраћаја
повећава, тренутно се мање ресурса издваја за саобраћајне полицијске активности
него у ранијим годинама.
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Табела 7. Остварени резултати у локалним акцијама
2011
2012
2013
2014
2015
УКУПНО

Бр. Контрол.возила
63.494
34.656
38.956
21.531
35.510
194.147

Бр НФИ
10.114
5.671
5.914
3.280
5.286
3.0265

Бр. НФИ пешаци
1.991
1.119
883
961
1.554
6.508

У наредном периоду, систематично на бази праћења података о саобраћајним
незгодама и прекршајима, треба развијати активности које брзо и ефикасно
доприносе безбедности рањивих учесника у саобраћају. Након постављања циљева
и конкретизовања задатака, треба успоставити и одговарајуће стимулативне мере у
за јачања ресурса контроле. Приходе од наплате новчаних саобраћајних казни
треба усмеравати наменски за побољшање безбедности у саобраћају.
4.

ЗАКЉУЧЦИ

Извесно је да су рањиви учесници у саобраћају (пешаци, старији пешаци преко
65 год., деца и бициклисти), у Београду, високо угрожени у саобраћају. Иако
морају да сносе одговорност за своју безбедност, њихова способност да то учине
самостално и да се заштите је ограничена. Јасно се уочавају могућности промене
понашања ових учесника у саобраћају кроз повећање обазривости, боље процене,
повећања видљивости ношењем светлије одеће, допуне својих знања и вештине
кретања у саобраћају и могућност промене односа возача према овим учесницима
у саобраћају. Међутим, суштински боља заштита безбедности ових учесника
захтева систематичност мера и дуготрајан заједнички рад већине друштвених
субјеката безбедности саобраћаја. Потребно је успоставити равнотежу између мера
непосредно везаних за побољшање понашања рањивих учесника и мера за мањи
ризик осталих фактора и чинилаца безбедности саобраћаја. Уважавајући наведене
чињенице, мере заштите безбедности рањивих учесника у саобраћају могуће је
груписати као
опште-превентивне, техничко-регулативне
и превентивнорепресивне мере додатне директне заштите које је могуће спровести брзо и са
малим улагањима. Мере је могуће груписати као:
• Идентификовање опасних деоница и места страдања рањивих учесника
са доношењем спроводљивих пројекта унапређења безбедности.
• Обезбеђивање извесности санкције за непоштовање обавеза према
рањивим учесницима у саобраћају кроз нормативно-репресивне мере.
•
Успостављање непосредне контроле у зонама где рањиви учесници
чешће страдају, са појачаним полицијским присуством у ризичним
временским периодима, уз интензивно спречавање и санкционисање
непрописног понашања возача и пешака.
• Успостављање сталне полицијске контроле брзине на саобраћајницама
где се возила брже крећу, приоритетно у зонама угрожавања рањивих
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•

5.

учесника, по потреби постављати успориваче брзине „лежеће
полицајце“, „вибрирајуће траке“ и сл.
Редовно уклањање заустављених и паркираних возила која ометају
пешачки саобраћај, умањују видљивост и прегледност.
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РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВОЗАЧА КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА
ДОЗВОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
REHABILITATION OF THE DRIVERS WITH REVOKED DRIVING
LICENSE IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Дејан Антић1, Дарко Петровић2, Бојана Миљковић3, Марко Јовановић4
Резиме: Овај рад ближе описује процес рехабилитације возача којима је одузета возачка
дозвола. Процес рехабилитације посматраће се кроз три фазе. Прва фаза обухвата период у
којем је дошло до прикупљања 18 казнених поена, најчешћих прекршаја и околности који су
довели до одузимања дозволе, као и субјективни утисак последица које су настале услед
одузимања возачке дозволе. Друга фаза представља ефикасан део рехабилитације, када
возачи којима је одузета возачка дозвола похађају семинар унапређења знања. Док, трећа
фаза представља период након похађања семинара и полагања испита провере знања, када
поново имају право управљања и када учествују у саобраћају као возачи. Ове фазе
анализирају се на основу свих доступних података о полазницима, као и кроз реализоване
анкете и интервјуе, након и у току семинара унапређења знања. Сви подаци коришћени у
овом раду су у складу са заштитом података о личности, односно о личним подацима
полазника семинара. Циљ овог рада је да укаже на модел рехабилитације ових учесника у
саобраћају, али и да укаже на друштвени значај овог процеса.
Кључне речи: рехабилитација возача, возачка дозвола, семинар унапређења знања, испит
провере знања
Abstract: This work should describe closer the process of rehabilitation of drivers with revoked
driving license. Within the work, the rehabilitation process will be monitored through three phases.
1
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The first phase involves the period in which 18 punitive points were collected, the most common
offences and the circumstances that brought to revoking of driving license. The second phase
presents the efficient part of the rehabilitation when the drivers with the revoked driving license
attend the seminar of knowledge improvement. The third phase presents the period after attending
the seminar and taking the exam of knowledge test, when they again have the right to operate
vehicles and participate in traffic as drivers. These phases will be analyzed based on all available
data about the attendees, as well as through completed surveys and interviews, after and during the
seminar of knowledge improvement. All the data used in this work will be used in accordance with
the personal data protection, i.e. personal data of the seminar attendees. The aim of this work is to
point out the model of rehabilitation of these road users, but also to point out the social significance
of this process.
Keywords: rehabilitation of drivers, driving license, seminar of knowledge improvement,
knowledge test

1.

УВОД

Ступањем на снагу ЗОБС-а5, у правосудни систем Републике Србије уведена је
могућност да се возачу одузме возачка дозвола зато што не управља савесно и на
прописан начин возилом у саобраћају. Такође, као једна од најзначајнијих новина
уведен је институт казнених поена.
Агенцији6 су ЗОБС-ом поверени послови који се односе на организацију и
спровођење обавезног семинара унапређења знања и испита провере знања из
безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола, али и наставни
план и програм семинара, садржај семинара, издавање потврда и уверења, као и
вођење евиденција.
Рехабилитација возача у Републици Србији обухвата процес у коме је возачу
који возилом не управља савесно и на прописан начин, одузета возачка дозвола и
процес у коме возачу, на његов захтев, може поново бити издата возачка дозвола,
уколико испуни прописане услове. Један од услова је похађање обавезног семинара
унапређења знања и положен испит провере знања из безбедности саобраћаја.
У овом раду представљена су досадашња искуства у процесу рехабилитације
возача у Републици Србији, кроз три фазе овог процеса: пре, за време и након
семинара унапређења знања. Анализирани су прекршаји возача у саобраћају који су
довели до одузимања возачке дозволе, затим део када возачи због одузете возачке
дозволе похађају семинар унапређења знања и на крају анализа обухвата понашање
возача у саобраћају након завршеног семинара, односно враћања возачке дозволе.
2.

ОДУЗИМАЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин, територијално
надлежна организациона јединица МУП-а7 одузима возачку дозволу.
ЗОБС – Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС)
6
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС)
7
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
5
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Сматра се да возач не управља савесно и на прописан начин ако је испуњен
најмање један од услова прописан ЗОБС-ом:
• има 18 или више казнених поена,
• уколико је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против
безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица,
• уколико је више од једном у року од пет година правноснажно осуђен за
кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу
има тешке телесне повреде другог лица,
• уколико је више од једном у року од три године правноснажно осуђен
за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за
последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.
У зависности од тежине и врсте прекршаја возачу се изричу казнени поени и то
од 2 до 12. За понашање приликом којих возач не показује обзир према безбедности
осталих учесника у саобраћају, односно које представља грубо кршење
саобраћајних прописа („насилничка вожња“), предвиђено је изрицање 15 казнених
поена. Уколико је возач који је учинио прекршај учествовао у саобраћајној незгоди
или је превозио дете млађе од 12 година, предвиђено је повећање казнених поена за
сваки прекршај појединачно, и то од 1 до 3.
Казнени поени представљају кумулативни систем кажњавања, па уколико возач
у току две године не пређе границу дозвољених поена, њему се ти поени бришу две
године након правноснажности решења о сваком појединачном прекршају.
Поред казнених поена, возачу се изриче и заштитна мера, односно мера
безбедности забране управљања моторним возилом и новчана казна. 90 дана након
извршења свих мера забрана управљања моторним возилом, измирења обавезе
плаћања новчаних казни за прекршаје због којих је одузета возачка дозвола и
издржаних изречених казни затвора, возач може присуствовати обавезном семинару
унапређења знања из безбедности саобраћаја. Поред наведених услова неопходно је
да је на посебном здравственом прегледу утврђено да је способан за возача
одређених категорија моторних возила, односно скупова возила.
Одузимање возачке дозволе није трајно, како би поднео захтев за поновно
добијање дозволе возачу преостаје похађање семинара унапређења знања и
полагање испита провере знања.
2.1.

Семинар унапређења знања и испит провере знања

Наставни план и програм обавезног семинара унапређења знања из области
безбедности саобраћаја, начин организовања и спровођења обавезног семинара
унапређења знања из области безбедности саобраћаја, садржај и начин обављања
испита унапређења знања из области безбедности саобраћаја, садржај потврда и
уверења, начин и поступак њиховог издавања и начин вођења евиденција, прописан
је Правилником о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је
одузета возачка дозвола.
Програм семинара обухвата 40 наставних часова, од којих је најмање 9 разговор
у групи полазника о узроцима и последицама понашања која су довела до
одузимања возачке дозволе, најмање 15 настава о познавању саобраћајних прописа
и најмање 16 настава о значају и начину безбедног понашања возача у саобраћају
на путевима ради избегавања ситуација које доводе до саобраћајних незгода или
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кршења саобраћајних прописа. Наставни час на семинару траје 45 минута, а паузе
између часова 15 минута. У току једног радног дана семинара полазник може
похађати највише 3 наставна часа, а семинару мора присуствовати у пуном обиму и
наставном фонду садржаја семинара.
Групна радионица се спроводи у групама од 6 до 12 полазника. Оно што је
карактеристично за ове семинаре јесте начин седења. Наиме, полазници су
распоређени у полукруг, тако да виде једни друге и лакше реализују дискусије на
задате теме, а испред предавача се не налази клупа, тако да не постоје „баријере“
између њега и полазника. Наставу на овим семинарима реализују предавачи коју су
посебно оспособљени за рад са малим групама полазника и поседују сертификат
Агенције да су посебно оспособљени за унапређење знања из области безбедности
саобраћаја.
Испит провере знања састоји се од 20 питања, полаже се пред испитном
комисијом која се састоји од три члана, а да би кандидат положио, потребно је да
одговори тачно на најмање 75% питања.
2.2.

„Несавесни возачи“ поново у саобраћају

Након завршеног семинара унапређења знања и положеног испита провере
знања, полазнику се издаје уверење о положеном испиту унапређења знања из
области безбедности саобраћаја. Уверење о положеном испиту које издаје Агенција
не може се користити уместо возачке дозволе до њеног издавања.
Возачу коме се возачка дозвола издаје након одузимања, преостали казнени
поени бришу се из евиденције, а највећи дозвољени збир казнених поена, након
сваког поновног издавања возачке дозволе смањује за по три поена, најниже до
девет казнених поена. С обзиром да је за возаче са пробном возачком дозволом
дозвољена граница девет казнених поена, то значи да након три процеса
рехабилитације несавесни возачи налазе се на граници од 9 казнених поена, која
остаје трајно према важећем ЗОБС-у.
Табела 1. Број одузетих возачких дозвола, семинара, кандидата и места одржавања,
2010-2015. године
Број одузетих
Број
Број
Број
дозвола*
семинара
кандидата
места
2010
54
2011
623
2012
1.959
4
36
3
2013
2.664
30
296
10
2014
2.594
49
581
16
2015
92
1.058
17
Укупно
7.894
175
1.971
17
* Извор МУП – према подацима достављеним од стране полицијских управа
Година

До 2012. године, када је Агенција почела са организовањем семинара
унапређења знања, одузето је 677 возачких дозвола. Семинар је у 2012. години
похађало само 1,6% од укупног броја несавесних возача који су након положеног
испита стекли право на враћање возачке дозволе. Уколико се посматра период до
краја 2014. године, проценат возача који је извршио повраћај права на управљање
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моторним возилом порастао је на 11,6%. Овакав прогресивни тренд оних који
пролазе процес рехабилитације произилази из сталног повећања броја семинара по
годинама. С друге стране, број одузетих дозвола достигао је свој максимум у 2013.
години, након чега почиње да опада. Такође, треба узети у обзир да кандидати
понекад долазе на семинар и две године након одузимања дозволе, пре свега због
трајања свих мера забране управљања и плаћања новчаних казни.
Од укупног броја одузетих возачких дозвола током посматраног периода, за 17
полицијских управа, највише је одузетих дозвола у Београду 960 (12,2%), а затим у
Ваљеву 637 (8,1%).
У 2015. години, просечан број семинара по недељи износи 1,77, што значи да је
у просеку месечно (током четири радне недеље) организовано по седам семинара
унапређења знања. Ако се узме у обзир да семинар траје 14 радних дана, то значи
да је у 2015. години одржано 1.288 дана семинара, што значи да је за 261 радни дан
у тој години било у просеку по 4,94 семинара дневно.
3.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

За потребе овог рада извршена је анализа која обухвата 2014. годину у којој је
реализовано 49 семинара унапређења знања на 16 локација у Србији. На укупно 49
семинара унапређења знања присуствовао је 581 кандидат, што значи да је у просеку
на сваком семинару било 11,86 полазника семинара.
Табела 2. Број семинара и кандидата по местима у 2014. години
Место
одржавања
Београд
Ваљево
Ниш
Чачак
Нови Пазар
Нови Сад
Врање
Бор
Суботица
Шабац
Смедерево
Ужице
Врњачка Бања
Зрењанин
Јагодина
Краљево
Укупно

Број
семинара
13
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
49

Број
кандидата
158
61
63
48
28
36
22
23
24
23
24
23
12
14
8
14
581

Прва фаза – прекршаји возача који су довели до одузимање возачке дозволе.
Методологија прикупљања података за прву фазу процеса рехабилитације возача
обухвата анализу саобраћајних прекршаја због којих је возачима одузета возачка
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дозвола. За 490 полазника семинара постоје подаци о прекршајима које су чинили у
саобраћају и који су довели до одузимања возачке дозволе. За ове возаче Агенција
располаже подацима за преко 1.000 прекршаја, који збирно чине око 80 различитих
прекршаја због којих се евидентирају казнени поени или се сматра да возач управља
несавесно и непрописно. Ради ефикасније анализе ових прекршаја у овом раду
посматрана је врста прекршаја, односно на шта се конкретни прекршаји односе, нпр.
брзина, алкохол, возило и сл. Дакле, сви прекршаји полазника семинара
анализирани су у целини по типу прекршаја.
Друга фаза – резултати улазног и излазног теста (испита). На самом почетку
семинара унапређења знања полазницима се, поред одређених упитника везаних за
очекивања од семинара и оних који се односе на њихова понашања у саобраћају пре
одузимања возачке дозволе, даје и улазни тест. Улазни тест се састоји од 16 питања
из области које су обухваћене семинаром и сва питања су затвореног типа, а само
један од понуђених одговора је тачан. Критеријум за положен улазни тест је 75%
тачних одговора, резултати се не саопштавају полазницима већ им се приказују
одговори на питања кроз кратку дискусију, на основу чега полазници знају број
датих тачних одговора. Такође, полазници семинара су имали прилику да оцене
тежину теста оценом од 1 до 10, као и да упишу своја очекивања, односно процену
броја тачних одговора на улазном тесту.
Испит провере знања који се организује након завршеног семинара унапређења
знања спроводи испитна комисија која се састоји од три члана. Тест се састоји од 20
питања, а свако питање има четири понуђена одговора, од којих је само један
одговор тачан. Дакле, по структури испит (излазни тест) подсећа на тест који су
кандидати попуњавали на самом почетку семинара.
У овом раду представљена је упоредна анализа резултата улазног теста и испита
провере знања (излазног теста). У анализи резултата излазног теста посматран је
само први излазак кандидата на испит. За посматрани период анализе, Агенција
располаже резултатима улазних и излазних тестова свих кандидата. Међутим,
одређени број полазника семинара није дао одговоре на питања која се односе на
тежину теста и процену броја датих тачних одговора, која су такође узета у
разматрање.
Трећа фаза – интервју, прекршаји које су возачи чинили након завршеног
семинара. Возачи који су завршили семинар унапређења знања током 2014. године
интервјуисани су о свом „понашању“ у саобраћају након добијања возачке дозволе.
С обзиром на период који је узет за анализу, возачи су након враћања возачке
дозволе учествовали у саобраћају од 12 до 24 месеца, зависно од месеца похађања
семинара у 2014. години. Возачи су питани да ли су након завршеног семинара
унапређења знања чинили саобраћајне прекршаје за које су кажњавани. Уколико су
чинили прекршаје, питани су који су то прекршаји. Такође, возачима је током
интервјуа остављено простора да дају свој коментар о семинару и утицају семинара
на њихово учествовање у саобраћају након враћања возачке дозволе, с тим што
одговор на ово питање није био обавезан. Интервју који је обављен на случајном
узорку полазника како би се упоредили прекршаји пре и након семинара
унапређења знања обухватио је сваког трећег полазника из 2014. године.
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4.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

Прва фаза – прекршаји возача који су довели до одузимање возачке дозволе. С
обзиром да је анализом обухваћено 490 од 581 кандидата колико је похађало
семинар у 2014. години, прекршаји који су довели до одузимања дозволе
анализирани су за све кандидате збирно. Укупан збир прекршаја за које Агенција
поседује податке је 1070, што значи да је сваки несавесни возач у просеку направио
2,2 прекршаја који су довели до одузимања возачке дозволе. Сви ови прекршаји
чине 83 различитих прекршаја евидентираних према ЗОБС-у, а ради ефикасније
анализе, у овом раду подељени су према врсти, односно типу прекршаја. Прекршаји
су груписани на оне који се односе на вожњу под дејством алкохола (средња, тешка,
веома тешка алкохолисаност), прекорачење брзине (у насељу, ван насеља), возачку
дозволу, возило, управљање за време трајања заштитне мере и сл.
Уколико се прекршаји посматрају појединачно, највећи удео у укупном броју
прекршаја чини „средња алкохолисаност“ (14,7%), затим „управљање возилом без
возачке дозволе оне категорије којом управља“ (10,3%), а на трећем месту је
„кретање возилом у насељу брзином која је од 21 до 50 km/h већа од дозвољене“
(9,3%). Дакле, ови прекршаји чине више од трећине (34,3%) свих прекршаја, због
којих је возачима који су похађали семинаре у 2014. години одузета возачка дозвола.
Након ових прекршаја следе „тешка и веома тешка алкохолисаност“ и „управљање
возилом за време трајања заштитне мере“ који су збирно заступљени са чак 15,9%.
У Табели 3 приказани су прекршаји који су довели до одузимања возачке дозволе
по врсти, односно типу прекршаја. Сваки трећи прекршај возача којима је одузета
возачка дозвола је „вожња под дејством алкохола“, док 13,3% прекршаја чине они
који се односе на прекорачење брзине.
Табела 3. Прекршаји возача који су довели до одузимања возачке дозволе
Врста – тип прекршаја
Вожња под дејством алкохола
Прекорачење брзине
Прекршаји везани за возачку дозволу
Прекршаји везани за возило
Управљање возилом за време трајања заштитне мере
Остали прекршаји
Укупно

Број
358
142
131
112
84
243
1.070

Друга фаза – резултати улазног и излазног теста (испита). За 104 кандидата
постоји податак о очекивањима од улазног теста. Наиме, полазнике семинара смо
питали да процене на колико, од укупно 16 питања су одговорили тачно. Очекивање
ових кандидата је да су у просеку одговорили тачно на 12 од 16 питања, што значи
да полазници семинара у просеку очекују да положили улазни тест, односно да су
дали 75% тачних одговора. Међутим, ови полазници семинара су у просеку
одговорили тачно на 9 од 16 питања на улазном тесту, што је 56,25% тачних
одговора.
Уколико се посматрају сви кандидати на семинарима у 2014. години, само 17,0%
кандидата је положило улазни тест. Највећа „пролазност“ на улазним тестовима
остварена је у Ваљеву, где је на пет семинара улазни тест положило 67,2%
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кандидата. У чак четири места ниједан полазник семинара није положио улазни
тест, а у свим местима одржавања семинара, осим Ваљева, проценат пролазности на
улазном тесту не прелази 21,0%.
Резултати испита провере знања (излазног теста) су знатно другачији.
Посматрано за све полазнике семинара, на излазном тесту проценат оних који нису
положили испит по местима не прелази 21,8%. Наиме, од свих полазника који су
изашли на испит, само 45, односно 7,7% полазника није положило испит. Иако су
резултати улазног теста били најбољи у Ваљеву, резултати излазног теста показују
да су кандидати који су похађали семинар у Ужицу показали најбољу пролазност на
излазном тесту. У половини места у којима је одржан испит провере знања
пролазност на испитима је већа од 90,0%.

Слика 1. Пролазност на улазном и излазном тесту, по местима за 2014. годину

Трећа фаза – интервју, прекршаји које су возачи чинили након завршеног
семинара. Сваки трећи возач који је похађао семинар у 2014. години одговорио је
на питања из интервјуа о понашању у саобраћају након враћања возачке дозволе.
Посматрано по местима одржавања семинара, проценат оних који су учествовали у
анкети креће се од 13,0% у Шапцу до 52,8% у Новом Саду. Од 192 возача који су
учествовали у спровођењу интервјуа, 176 (91,7%) возача није начинило ниједан
саобраћајни прекршај након завршетка семинара унапређења знања, односно након
враћања возачке дозволе. Преосталих 16 возача (8,3%), након враћања возачке
дозволе, направило је укупно 22 прекршаја у саобраћају за које су кажњени.
Прекршаји који се односе на прекорачење брзине, чине највећи део прекршаја са
45,5%. Међу прекршајима које су чинили возачи након семинара унапређења знања,
налазе се и они за које ЗОБС-ом није предвиђено изрицање казнених поена. Ови
прекршаји чине 40,9% прекршаја. Вожња под дејством алкохола заступљена је са
9,1% у прекршајима након враћања возачке дозволе.
Сваки десети возач је у оквиру отвореног питања везаног за семинар унапређења
знања написао да је на њега велики утицај имао семинар унапређења знања и да
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након враћања возачке дозволе користи знања стечена на семинару у свакодневном
учествовању у саобраћају.
Табела 4. Прекршаји возача након враћања возачке дозволе
Врста – тип прекршаја
Прекорачење брзине
Невезивање сигурносног појаса
Вожња под дејством алкохола
Непрописно паркирање
Вожња у забрањеном смеру
Вожња без укључених светала у дневним условима
Не ношење наочара за вид
Укупно

Број
10
5
2
2
1
1
1
22

На крају, анализирани су прекршаји пре семинара за оне возаче који су у анкети
написали да су саобраћајне прекршаје правили и након враћања дозволе. Од 16
возача који су након враћања дозволе правили прекршаје, за њих 14 постоје подаци
о прекршајима пре похађања семинара унапређења знања. Ови возачи учинили су
укупно 39 прекршаја, што чини у просеку 2,8 прекршаја по возачу пре одузимања
возачке дозволе. Двоје возача поновило је прекршаје који су везани за прекорачење
брзине у насељу, а један возач прекршај који се односи на управљање возилом под
дејством алкохола. Остали прекршаји возача након семинара, као што је већ речено
у њиховој анализи су прекршаји због којих се не изричу казнени поени. Дакле од 14
возача који су прошли процес рехабилитације, троје њих (21%) поновило је
прекршаје због којих им је и одузета возачка дозвола.
5.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Процес рехабилитације возача у Републици Србији, од јуна 2012. године када је
одржан први семинар унапређења знања у Београду, до краја 2015. године прошло
је скоро 2.000 возача. Овим возачима МУП је одузео возачку дозволу због
несавесног и непрописног управљања возилом у саобраћају, а да би је поново
добили возачи, између осталог, морају да похађају Семинар унапређења знања и
положе испит провере знања из области безбедности саобраћаја, које организује и
спроводи Агенција. Број возача којима је одузета возачка дозвола након 2013.
године почиње благо да опада, па би се могло рећи да је највећи број несавесних
возача већ остао без дозволе и да ће тај број у будућности бити константан са благим
варијацијама. Број кандидата на семинарима с друге стране у сталном је порасту јер
највећи број несавесних возача тек након једне до две године од одузимања дозволе
испуни све услове за похађање семинара. На основу овога, треба очекивати пораст
броја кандидата на семинарима у наредне две до три године. Анализа процеса
рехабилитације несавесних возача у овом раду обухватила је три фазе процеса: пре,
за време и након семинара унапређења знања, у 2014. години.
У просеку несавесни возачи направе по 2,2 прекршаја због којих им је одузета
возачка дозвола. Сваки трећи прекршај који направе ови возачи је вожња под
дејством алкохола. Неки вид прекорачења брзине (у насељу, ван насеља и сл.) чини
13,3% прекршаја пре одузимања возачке дозволе.
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Улазни тест на семинарима унапређења знања није положило 83,0% кандидата,
док је испит провере знања положило 92,3% кандидата. Овакви резултати излазног
теста постижу се пре свега андрагошким принципима које предавачи примењују на
семинарима унапређења знања. Такође, као што је већ речено план и програм
семинара прилагођени су полазницима семинара, који учествују у великом броју
индивидуалних и групних активности кроз које лакше савлађују садржај семинара.
Преко 90% несавесних возача који су похађали семинар унапређења знања у
2014. години није направило ниједан прекршај у саобраћају након враћања возачке
дозволе, што представља велики друштвени значај за безбедност свих учесника у
саобраћају. Скоро половина прекршаја возача који учествују у саобраћају након
процеса рехабилитације су прекршаји за које се не изричу казнени поени. Од малог
броја (свега 8,3%) возача који су поновили прекршаје након враћања у саобраћај,
сваки пети возач поновио је неки од прекршаја због којег му је и одузета возачка
дозвола. Сваки десети полазник семинара сматра да је велики утицај на његово
позитивно понашање у саобраћају након враћања возачке дозволе имао семинар
унапређења знања.
Оно што би било од великог значаја је рад Савета за безбедност саобраћаја и
њихово деловање по питању едукације свих возача. Ова едукација би имала великог
значаја за возаче који нису остали без возачке дозволе, како би се превентивно
деловало на њих, организовањем трибина на којима би се говорило на који начин
возачи могу остати без возачке дозволе, који су то најчешћи прекршаји који доводе
до губитка возачке дозволе, као и о поступку који их очекује како би поново
повратили возачку дозволу, у колико остану без ње. Поред Савета за безбедност
саобраћаја у локалним самоуправама, територијално надлежне организационе
јединице Министарства унутрашњих послова би такође дале велики допринос у
спровођењу ових активности, пружајући податке о најчешће забележеним
прекршајима и о броју возача који су због тих прекршаја остали без возачке дозволе.
Иако релативно млад, процес рехабилитације несавесних возача у Републици
Србији већ је дао одговоре на многа питања која се односе на понашање несавесних
возача у саобраћају пре одузимања дозволе. Такође, организовање и спровођење
семинара унапређења знања и испита провере знања, током овог периода
унапређено је на основу повратних информација добијених од полазника семинара,
предавача, али и на основу истраживања рађених на основу расположивих података.
Овај рад поред указивања на сам процес рехабилитације велики значај има за даље
усавршавање овог процеса и усмеравање активности које се односе на несавесне
возаче након враћања возачке дозволе, пре свега због све сложенијих захтева који
се постављају пред Агенцију.
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MLADENOVAC SMART STREETS
Јелица Давидовић1, Владан Глишић2, Стефан Ивановић3
Резиме: Комисија за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Младеновац је у
складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом унапређења безбедности саобраћаја
на путевима, на подручју градске општине Младеновац расписала конкурс и реализована је
кампања „Паметне улице Младеновца“. Циљ пројекта је подизање свести грађана ГО
Младеновац о проблему безбедности саобраћаја у Младеновцу, који је већи од републичког
просека, и потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају. Пројекат који
се састојао из три целине: Кампања на друштвеним мрежама, вршњачка едукација за ученике
завршних година средње школе и радионице (за родитеље са малом децом, за младе 16-30
година). Индикатори успешности реализације Пројекта, као и евалуације сваке од
појединачних активности у оквиру Пројекта, показују да је Пројекат постигао очекиване
ефекте. Превасходно, реализоване су све планиране активности, а активности су наишле на
одличан прихват од стране становника.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, ГО Младеновац, друштвене мреже, вршњачка
едукација, паметне улице
Abstract: The Commission for Road Safety of Mladenovac municipality in accordance with the
Law on traffic safety and Road safety improvement program, in the territory of Mladenovac
announced a competition and realized the campaign "Mladenovac Smart Street". The aim of the
project is to raise citizens' awareness about the problem of road safety in Mladenovac, which is
higher than the national average, and the need to change attitudes and habits of behavior in
traffic.The project consists of three parts: Campaign on social networks, peer education for students
of final year of high school and workshops (for parents with small children, for youth 16-30 years
of age). Indicators of success of implementation of the Project, as well as evaluation of individual
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activities within the Project, indicate that the Project has achieved the expected results. Primarily,
realized all planned activities and the activities came to an excellent acceptance by the residents.
Keywords: road safety, Mladenovac municipality, social networks, peer education, smart streets

1.

УВОД

Безбедност учесника у саобраћају је проблем који је препознат широм света. У
циљу подизања глобалне безбедности саобраћаја морају се предузимати мере на
националном и локалном нивоу. Влада Републике Србије је препознала проблем
безбедности саобраћаја и дала подршку за унапређење. Законом о безбедности
саобраћаја је дефинисано оснивање тела за координацију безбедности саобраћаја на
путевима на локалном нивоу (ЗБС, члан 8).
Комисија за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Младеновац је
у складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац расписала
конкурс и реализована је кампања „Паметне улице Младеновца“.
Циљ пројекта је подизање свести грађана ГО Младеновац о проблему
безбедности саобраћаја у Младеновцу, који је већи од републичког просека, и
потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају.
Пројекат „Паметне улице Младеновца“ је препознат као значајан, оригиналан,
одржив и оправдан. Теме које су обухваћене су актуелне и интересантне циљним
групама. Из наведених разлога пројекат је прихваћен и успешно реализован у јуну
2015. године.
Имајући у виду развој информационих технологија и чињеницу да је цела
територија општине Младеновац прекривена интернетом акценат у овој кампањи је
стављен на друштвене мреже. Активности на друштвеним мрежама реализоване су
у континуитету током јуна месеца, остале активности су се одржавале периодично.
Циљ овог рада је да се прикаже методологија и резултати кампање која је наишла
на позитивне критике код становника ГО Младеновац.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТА

Имајући у виду циљ пројекта, односно подизање свести грађана једне локалне
заједнице о проблему безбедности саобраћаја реализован је пројекат који се састојао
из три целине:
•
Кампања на друштвеним мрежама
•
Вршњачка едукација за ученике завршних година средње школе
•
Радионице за младе 16-30 година
2.1.

Кампања на друштвеним мрежама

Схватајући значај друштвених мрежа на данашњи социјални живот сваког
становника, кампања на друштвеним мрежама у Младеновцу је подразумевала
следеће активности:
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•
•
•
•
•
•

•
•

2.2.

испитивање ставова становника Младеновца о безбедности саобраћаја
на територији општине Младеновац путем ''онлајн'' упитника који је
дељен на популарној друштвеној мрежи Фејсбук (Facebook),
иницирање и покретање групе на друштвеним мрежама под именом
„Паметне улице Младеновца“, са циљем ширења свести грађана свих
старосних категорија о значају безбедног учествовања у саобраћају,
иницирање и покретање странице на друштвеним мрежама под именом
„Паметне улице Младеновца“, са циљем ширења свести грађана свих
старосних категорија о значају безбедног учествовања у саобраћају,
укључивање постојећих група на друштвеним мрежама у ширење идеје
безбедног учествовања у саобраћају,
постављање и дељење препорука, савета, видео и другог материјала
преко друштвених мрежа (страница, групе),
посебан акценат на друштвеним мрежама стављен je на: стање
угрожености становника и/или појединачних категорија учесника у
саобраћају, како би се подигла свест грађана о ризику страдања у
саобраћајним незгодама; значај употребе система заштите –
сигурносних појасева, заштитних кацига и дечијих седишта, са
препорукама за правилно коришћење; опасностима и ризицима који
настају услед вожње под утицајем алкохола и наркотика, затим због
пребрзе вожње итд.
праћење активности на друштвеним мрежама у погледу ставова грађана
о безбедности саобраћаја и информисање локалне самоуправе,
постављање линка на сајту општине и на друштвеним мрежама са
циљем достављања предлога, савета, сугестија, коментара од стране
грађана у погледу: стања безбедности саобраћаја, актуелних проблема
безбедности саобраћаја, иницирања активности ради унапређења
безбедности саобраћаја

Вршњачка едукација

Имајући у виду старосну структуру страдалих у саобраћајним незгодама као
посебан сегмент овог пројекта издвојена је кампања за омладину где су циљна група
били млади из завршних година средњих школа на простору истраживања.
Стопа смртности младих возача је двоструко већа од стопе смртности старијих
возача. Возачи са једном годином возачког искуства изазивају три пута више
саобраћајних незгода него возачи са више година возачког искуства. Као кључни
проблеми безбедности младих возача у саобраћају издвајају се неискуство,
незрелост, прекорачење брзине, вожња под утицајем алкохола, употреба мобилног
телефона у вожњи, касна ноћна вожња и негативан утицај родитеља/старатеља
(Агенција за безбедност саобраћаја, 2015).
У оквиру овог дела кампање организоваана је едукација за групу од 23 младих у
циљу едуковања истих за даљу вршњачку едукацију и извршена је стручна
припрема, штампа и подела материјала (брошуре, флајери).

227

Јелица Давидовић , Владан Глишић , Стефан Ивановић
ПАМЕТНЕ УЛИЦЕ МЛАДЕНОВЦА

2.3.

Радионице

Едукација представља једну од најутицајнихјих превентивних мера за смањење
страдања у саобраћајним незгодама. Путем трибина, семинара и радионица делује
се на свест циљних група и на промену ставова учесника. Циљну групу
реализованих радионица чинили су млади учесници у саобраћају и родитељи са
малом децом.
Трибине су организоване у више група, у циљу истицања ризика при вожњи под
утицајем алкохола и наркотика, употребе мобилног телефона, прекорачењу брзине,
непажње у вожњи, уласцима у ризичне ситуације, о значају употребе сигурносног
појаса, заштитних кацига.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Кампања на друштвеним мрежама

Крајем маја спроведено је истраживање ставова испитаника о безбедности
саобраћаја, односно пре почетка саме кампање. Упитник је подељен на популарној
друштвеној мрежи Фејсбук. Циљну групу су чинили становници на простору
реализације кампање. Упитник је подељен на неколико профила становника, као и
у неколико група које окупљају поменуту циљну групу. Становници су замољени
да искрено попуне упитник како бисмо добили квалитетне податке и утврдили
постојеће стање безбедности саобраћаја у Младеновцу са аспекта корисника.
Онлајн упитник је попунило 159 становника, од којих је 48% женског и 52%
мушког пола, највише испитаника је било старости 18-25 година (38%), али и 5%
испитаника старијих од 55 година. Просечна старост испитаника је 31 година.
Резултати показују да испитаници најчешће учествују у саобраћају као путници
у возилу. Испитаници најмање учествују као возачи мопеда, а затим као возачи и
сувозачи мотоцикла.
Провера поузданости анкете испитана је помоћу ''Кронбаховог алфа''
коефицијента, који износи 0,92 што указује да веома високу поузданост анкете,
имајући то у виду може се закључити да су резултати анкете поуздани. 53%
испитаника сматра да путеви у Младеновцу нису безбедни. Када се посматрају
ставови о безбедности путева на територији општине Младеновац према полу
учесника уочава се да жене сматрају да су путеви мање безбедни у односу на
мушкарце и може се закључити да испитаници нису задовољни стањем путева у
Младеновцу.
Пре почетка кампање чак 45% испитаника је сматрало да тадашња општинска
власт ни мало није заинтересована за безбедност саобраћаја и 41% да тадашња власт
није заинтересована за питање безбедности саобраћаја. Дакле, 86% је сматрало да
бивша власт у Младеновцу није бринула о безбедности саобраћаја. Када се посматра
према полу возача жене имају негативнији став о односу тадашње општинске власти
према питању безбедности саобраћаја у односу на мушкарце.
Четвртина испитаника сматра да су радионице, трибине и предавања веома
важни за безбедно учествовање у саобраћају, док чак 30% сматра да то нимало није
битно. Када је у питању став о значају кампања 30% сматра да су веома битне за
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унапређење безбедности саобраћаја, док 24% сматра да нимало нису битне. У
погледу техничке исправности возила само 7,5% сматра да она нимало није корисна
у безбедности саобраћаја. Полицијска принуда за 14% испитаника није нимало
битна, односно 14% испитаника сматра да се полицијском принудом не решавају
проблеми безбедности саобраћаја у Младеновцу.
Грађани радионице, трибине и предавања сматрају најмање корисним за
безбедност саобраћаја у Младеновцу, док најкориснијим сматрају техничку
исправност возила. Дакле, њихова свест о безбедности саобраћаја није довољно
развијена и сматрају да све зависи само од возила.
Последње питање у анкети се односило на испитивање ставова Младеновчана о
значају одређених мера и понашања на безбедност саобраћаја. На четворостепеној
скали су изражавали своје ставове од „веома се слажем“ до „нимало се не слажем“.
Најкориснијом сматрају изградњу тротоара и бициклистичких стаза, што нам
указује на проблем са истим. Такође, у складу са претходно изнетим
незадовољством путевима, односно безбедношћу путева 46% испитаника је
изјавило да стање путне инфраструктуре значајно утиче на безбедност саобраћаја.
Ставови грађана о утицају паркирања, прекорачења брзине, проласка на црвено
светло, саобраћајне културе на безбедност саобраћаја показују да око 70%
испитаника сматра да прекорачење брзине веома утиче на безбедност саобраћаја и
64% сматра да пролазак на црвено светло веома утиче на безбедност саобраћаја.
Када се посматрају ставови испитаника у зависности од пола, уочава се да жене
у односу на мушкарце мањи значај дају техничкој исправности возила, што може
бити последица недовољног познавања те области, односно мању сродност са
техничком исправношћу возила, сервисима, генерално одржавањем возила.
Прекорачење брзине жене сматрају опаснијим за разлику од мушкараца. Ставови
жена и мушкараца о утицају проласка кроз црвено светло на безбедност саобраћаја
су приближно једнаки.
На друштвеним мрежама су праћене све активности за сваки објављени статус,
постер, видео, позив на догађај. Најпопуларнији постови према:
•

броју свиђања (likes)

1. Постер на тему Безбедност деце у саобраћају (слика 1) највише се свидео
циљној групи. Подаци који указују на страдање деце на територији општине
Младеновац су поражавајући. Из тог разлога је грађанима указано да увек и свуда
заштите своју децу.
2. Друго место заузео је постер који указује на последице прекорачења брзине.
Уз постер је послата порука „Након незгоде најтеже је навићи се поново на вожњу“
(слика 2).
3. Треће место, према броју свиђања заузима видео снимак, на тему Вожња под
утицајем
алкохола
у
оквиру
реализоване
кампање
Think!
(https://www.youtube.com/watch?v=CERT0xNFGo4&feature=youtu.be ). Видео шаље
поруку: „Немој да пијеш и возиш“ а приказане су последице саобраћајне незгоде
коју је изазвао возач под утицајем алкохола.
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Слика 1. Постер на тему Безбедност деце у саобраћају

Слика 2. Постер на тему Последице прекорачења брзине

•

коментарима (comments)

1. Највеће интересовање и највећи број коментара био је код брзина. Постављено
је питање (слика 3) „Коликe су брзине друга два аутомобила у тренутку заустављање
зеленог, ако су возачи сва три аутомобила у истом тренутку уочили пешака?“
Дискутовали су о могућим брзинама. Износили своја мишљења. Било је
различитих одговора, а тачне одговоре су добили након пар дана дискутовања.
2. На другом и трећем месту по броју коментара је употреба мобилног телефона.
Неки су подржали, а неки негодовали податке о постојећем стању. Резултати
истраживања показују да у Младеновцу 11,9% возача аутобуса користи мобилни
телефон у току вожње (слика 4) што је поражавајући податак.
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Слика 3. Питање за дискусију о брзинама

Слика 4. Постер на тему Телефон као индикатор безбедности саобраћаја

Имајући у виду резултате истраживања јасно је негодовање Младеновчана на
ову тему. Може се закључити да је употреба мобилног телефона у току вожње код
возача у Младеновцу веома висока, а да становници немају довољно развијену свест
о опасностима које она носи и из тог разлога протестују на овакве садржаје.
•

дељењима (shares)

1. Највише дељења има слика која има и највише свиђања (слика 1), што указује
да их је податак о броју страдања деце потресао, па су одлучили да поделе са својим
Фејсбук пријатељима и заједно делују на смањење страдања деце.
2. Друго место према броју дељења има постер на тему умора (слика 5).
3. Пажњу им је привукао и приказан видео који носи поруку: „Други људи праве
грешке. УСПОРИТЕ!“ (https://www.youtube.com/watch?v=bvLaTupw-hk ).
Поред странице „Паметне улице Младеновца“ формирана је и истоимена група
која броји 530 чланова (за време трајања кампање 312 и преко 200 нових након свих
активности) који живе на територији општине Младеновац. Ови подаци показују да
становници међусобно разговарају о спроведеним активностима и да су
заинтересовани за садржај групе, али и да њихова заинтересованост за безбедност
саобраћаја расте. Сви чланови су могли да постављају питања, да указују на
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проблеме, да деле фотографије, чланке, видео снимке. Постављено је неколико
десетина постова.

Слика 5. Постер на тему Умор

3.2.

Кампања за омладину – вршњачка едукација

Део кампање под називом ,,Вршњачка едукација'' је намењен и прилагођен
средњошколском узрасту. Реализовао је студент завршне године, претходно је
осмишљена од стране експерата. Вршњачку едукацију је похађало 23 ученика
завршних година средњих школа. Презентација је обухватила 6 делова, од којих је
први општи део, а осталих пет делова представљају најзначајније факторе ризика у
безбедности саобраћаја. Делови који су презентовани су:
• Општи део - у којем је указано на последице саобраћајних незгода;
представљен, уопштено, проблем безбедности саобраћаја (ко, колико и
због чега највише страда у Србији и Младеновцу; колики су трошкови
саобраћајних незгода итд.);
• Брзина – део у којем се говори о брзини, као једном од најзначајнијих
фактора безбедности саобраћаја (значај, утицај, последице итд.);
• Сигурносни појас – део у којем се говори, такође, о једном од
најзначајнијих фактора безбедности саобраћаја (о значају, утицају,
последицама овог фактора);
• Алкохол – део у којем је представљен фактор алкохол (значај, утицај,
последице итд.)
• Мотоциклисти и заштитна опрема – део у којем се говори о угрожености
и рањивости мотоциклиста, као и о значају употребе заштитне опреме
намењене возачима мотоцикала (посебан акценат на значај употребе
адекватне (,,full face'') заштитне кациге, као и последице њеног
некоришћења);
• Мобилни телефон – као део који приказује проблем употребе мобилног
телефона за време управљања возилом, а који је препознат као фактор
утицаја на безбедност саобраћаја односно фактор који доприноси
настанку (броју) и последицама саобраћајних незгода (значај, утицај,
последице итд. овог фактора)
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Презентација је осмишљена, израђена, намењена и представљена на начин који
је адекватан средњошколском узрасту, као и могућности да едуковани ученици могу
да схвате и даље презентују односно едукују своје вршњаке.
Као индикатор успеха овог дела кампање је пренето знање на представнике
одељења завршних година средњих школа, односно на младе и будуће возаче који
су то поделили са својим другарима из одељења на часу разредне наставе.
3.3.

Радионице

На трибини за младе експерти из области безбедности саобраћаја су младе
упознали са највећим проблемима безбедности саобраћаја на територији општине
Младеновац, а посебно проблемима младих у саобраћају. Након тога је кроз
адекватну презентацију младима указано на највеће ризике у саобраћају
(сигурносни појас, брзина, алкохол, кациге) и дати су савети за безбедно
учествовање у саобраћају.
Након трибине дискутовано је са присутнима о проблемима безбедности
саобраћаја на територији општине Младеновац и дошло се до заједничког закључка
да је општина Младеновац једна од небезбеднијих општина у Републици Србији и
то генерално, али и за младе, првенствено због лоших ставова које имају грађани по
питању безбедности саобраћаја. Дошло се и до заједничког закључка да је потребно
наставити ове активности, на промоцији безбедности саобраћаја, током целе године,
како би се што већи број становника Младеновца покренуо и почео да размишља
како о својој, тако и о безбедности других учесника у саобраћају.
4.

ДИСКУСИЈА

Да би се испунили циљеви глобалног унапређења безбедности саобраћаја мора
се почети од локалног нивоа. У овом раду приказан је пример добре бриге о
безбедности саобраћаја једне локалне самоуправе и заинтересованост грађана за
питање безбедности саобраћаја. У раду је приказан модел са мерљивим
индикаторима успеха који се може применити на остале локалне самоуправе у било
ком делу света. Предност овакве кампање је што се за кратко време, са минималним
финансијским средствима може деловати на велики број људи, на њихове ставове и
развој свести. Јасно је да су овакви ефекти краткотрајни и у циљу продужетка
ефекта кампање треба је поновити након 6 месеци. У табели 1. приказани су
индикатори успешности реализоване кампање „Паметне улице Младеновца“.
5.

ЗАКЉУЧАК

Са обзиром на то да је безбедност саобраћаја у општини Младеновац на ниском
нивоу, посматрано у односу на просек Републике Србије, градска општина
Младеновац је расписала јавни позив за реализацију пројеката унапређења
безбедности саобраћаја од стране удружења.
Индикатори успешности реализације Пројекта, као и евалуације сваке од
појединачних активности у оквиру Пројекта, показују да је Пројекат постигао
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очекиване ефекте. Превасходно, реализоване су све планиране активности, а
активности су наишле на одличан прихват од стране становника.
Табела 1. Индикатори успешности реализације пројекта
Реализована активност
Кампања на друштвеним
мрежама

Кампања за омладину Вршњачка едукација

Индикатор успешности
Формирање странице и
групе „Паметне улице
Младеновца“ на Фејсбуку и
дељење садржаја о
безбедности саобраћаја
Трибина за 20-30 ученика
Гимназије и Техничке школе

Дељење материјала
кампање

Број подељених летака,
флајера и брошура

Трибине за младе и за
родитеље са малом децом

Трибина

Мерило успеха
Формирана страница и
остварено око 600 лајкова
Формирана група која има
преко 500 чланова
Да, реализовано,
присуствовало 23 ученика
средњих школа
Подељено преко 6.000 летака
и флајера намењених
младима и најзначајнијим
факторима ризика и преко
500 брошура намењених
родитељима са малом децом
Да, али није реализована
трибина за родитеље са
малом децом због малог
одзива.

У наставку, у наредном периоду, је неопходно пратити стање безбедности
саобраћаја на територији општине Младеновац, кроз праћење обележја
саобраћајних незгода, кроз праћење индикатора безбедности саобраћаја о
понашању различитих категорија учесника у саобраћају и коначно, пратити ставове
становништва ГО Младеновац о безбедности саобраћаја. Овакво праћење стања
безбедности саобраћаја на територији ГО Младеновац би требало успоставити да
буде периодично и стално, како би се могли уочити проблеми безбедности
саобраћаја, са једне стране, али и мерити ефекти примењених мера унапређења
безбедности саобраћаја.
Предлог будућих активности унапређења безбедности саобраћаја у локалној
заједници су: понављање сличне кампање након периода од шест месеци, затим
активности усмерене ка унапређењу безбедности пешака, активности усмерене ка
унапређењу безбедности тракториста и возача других пољопривредних машина,
активности усмерене на децу предшколског и раног школског узраста, итд.
6.
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ЗНАЧАЈ ПЕРЦЕПЦИЈЕ БОЈА И ПОЗНАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ
ЗНАКОВА ЗА БЕЗДЕДНО УЧЕСТВОВАЊЕ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
THE IMPORTANCE PERCEPTION OF COLOR AND KNOWLEDGE
OF TRAFFIC SIGNS FOR SAFETY PARTICIPATION OF CHILDREN
IN TRAFFIC
Александар Трифуновић1
Резиме: Човек је одговорни субјект саобраћајног система у коме се појављује као учесник у
саобраћају управљајући возилом или као пешак. Посебан проблем може настати када се у
саобраћају пешак појави у варијанти детета. Најчешће због изостајања искуства реаговање
деце је конфузно и веома често неодмерено и брзоплето. За разлику од одраслих деца слабије
користе периферни вид, који им је још у развоју, а имају проблем и са опажањем боја. Може
се закључити да психички и физички развој детета има веома битну улогу за безбедно
учествовање у саобраћају, тако да је потребно тестирати децу и проверити њихове
способности за безбедно учествовање у саобраћају. Деца најбоље и најлакше уче кроз игру,
па је због тога незаобилазна употреба невербалних тестова које деца могу без потешкоћа да
схвате. У раду је представљен тест, који за циљ има да испита перципирање и меморисање
боја од стране детета, укаже на индивидуалне разлике између деце, као и потенцијалне
разлике између деце у руралној, односно урбаној средини. Такође, поред наведеног теста у
раду су приказани резултати успешности деце у тумачењу значења саобраћајних знакова, као
и међусобна потенцијална повезаност између резултата оба теста. Сви коришћени тестови би
представљали подлогу за креирање индивидуализованих или групних васпитно-образовних
планова и програма за савладавање и усвајање правила понашања у саобраћају, што би
резултовало повећањем безбедности деце у саобраћају, као независних учесника у
различитим саобраћајним ситуацијама.
Кључне речи: Безбедност деце у саобраћају, тестирање деце, саобраћајни знакови,
перцепција боја
Abstract: Man is the responsible entity of the transport system in which he appears as a participant
in traffic or operating the vehicle as a pedestrian. A particular problem may arise when the pedestrian
Асистент, Трифуновић Александар, мастер инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет-Универзитет у
Београду, Војводе Степе 305, Београд, Србија, a.trifunovic@sf.bg.ac.rs
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occurs in the variant of the child. Psychomotor characteristics of the child are specific and are
reflected in the underdeveloped ability of observation and reasoning, inability to concentrate and
concentrate, because of the absence of experience creating notions and conclusions is incomplete,
response was confusing and often reckless. Mental and physical development of children during this
period varies depending on many factors. The fact is that the mental and physical development of
the child has a very important role for safe participation in traffic, so you need to make a quantitative
scale that shows the value of children's maturity and ability to safely participate in the traffic. In
order to determine the maturity of the child psychomotor unavoidable use of non-verbal
psychological tests. This paper presents a test which aims to investigate the maturity of children,
point out individual differences between children, as well as potential differences between children
in rural or urban areas. Also, besides the above test, the paper presents the results of the performance
of children in interpreting the meaning traffic signs. Tests would represent a basis for the creation
of individualized educational efforts and interventions to help them cope and the adoption of rules
of conduct in traffic, which can result in increasing the safety of children in traffic of this age.
Keywords: Child Safety in Traffic, Testing Children, traffic signs, color perception

1.

УВОД

Савремени саобраћај пред све учеснике, а посебно децу, поставља сложене и
високе захтеве. Недовољна зрелост деце и њихово скромно животно и
саобраћајно искуство, насупрот изложености и склоности ризицима и изазовима
доводи до тога да су деца једна од најугроженијих категорија учесника у
саобраћају. Обзиром да је саобраћај једно од најзначајнијих и најтежих искустава
у животу сваког детета, њима нимало није лако да се прилагоде тако сложеним
условима кретања. Да родитељи имају велику одговорност за едукацију деце о
саобраћају говори студија коју је спровео Gärling са сарадницима. У студији су
учествовали родитељи деце из центра града, узраста од 2-12 година старости, који
су навели да са порастом година детета утицај родитеља на изложеност ризику у
саобраћају опада, док се утицај самог детета на смањене ризика повећава (Gärling et
al. 1984). Велики значај за безбедност саобраћаја поред родитеља имају и учитељи,
односно наставно особље у вртићима и школама. Студија коју су спровели Berry и
Romo потврђује велике разлике у знању и понашању деце у саобраћају у зависности
од посвећености наставника (Berry и Romo, 2006). Важност едукације родитеља и
деце битна је за све сегменте безбедности саобраћаја, а студија новијег датума
показује јасне разлике између едукације родитеља из руралне и урбане средине о
безбедном учествовању деце у саобраћају (Huseth-Zosela и Orr, 2015). Деца у
саобраћају су изложена великом броју ризика, и као путници и као пешаци. За децу
је путовање аутобусом седам пута безбедније од путовања аутомобилом (TIS, 2004),
а највећи број незгода догађао се због неправилног прелажења улице (Islam и Jones,
2014), деци узраста од седам до дванаест година (53%), које прелазе ван пешачког
прелаза (47%) и деци која истрчавају улицу (25%) (WHO, 2008). У Београду је 65%
деце пешака страдало при преласку коловоза ван пешачког прелаза, на пешачком
прелазу страдало је 19% укупног броја погинуле деце пешака, док је ван коловоза
погинуло 16% деце пешака (Пешић et al 2009). Поред наведеног, дечије способности
перципирања, обраде информација, дечија моторика и знање су у развоју и са свим
овим ограничењима деца спадају у категорију најрањивијих учесника у саобраћају.
Из наведених разлога спроведено је тестирање деце које ће бити представљено у
даљем раду, а које за циљ има повећање безбедности деце у саобраћају.
236

11. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Врњачка Бања, 13 – 16. април 2016.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

У поглављу Методологија рада описана су два теста која су се користила у
спровођењу експеримента.
2.1.

Опис првог теста (перцепција боја)

За први тест су коришћене четири идентичне кутије по облику, висине 25cm,
дужине 36cm и ширине 26cm. Избор боја кутија је вршен на основу боја које се
доминанто користе у саобраћајној сигнализацији. Око друге године деца почињу да
разликују четири основне боје (црвену, жуту, зелену и плаву). Од четврте године
повезује боје са именом, док у петој години поред основних боја знају и неке
прелазне тонове. Од пете године живота деца разликују и осветљеност боје. Велики
значај за уочавање боја има веза између боје и облика предмета (Gibson, 1972).
Истраживања су показала да постоје боје које више изазивају пажњу посматрача.
Помоћу специјалних апарата за мерење дужине трајања погледа и пажње обављена
су тестирања и показало се да наредне боје изазивају следећи проценат пажње:
црвена –17%, плава –13,4%, зелена - 12,6%, жута - 12% (Чолић, 2011). Наведене
констатације потврђују правилан избор боја четири кутије које су коришћене у
експерименту. Пре извођења експеримента четири кутије су распоређене на четири
различите позиције у згради (пред)школске установе у којој испитаници редовно
похађају наставу. Испитивач је вербалним путем објаснио детету које учествује у
експерименту, да се у ходнику налазе четири кутије различитих боја и да се од
испитаника очекује да приликом обиласка постављених кутија запамти положај и
боју сваке кутије. Испитанику је саопштено да ће по завршетку шетње по ходнику
отићи у посебну просторију, у којој ће добити папир на коме ће покушати да обоји
кутије одговарајућим бојама. По завршетку давања упутстава и потврдом
испитаника да у потпуности разуме задатак, испитаник је уз пратњу испитивача
кренуо у разгледање кутија. Поступак разгледања се састојао у томе да је испитивач
довео дете на положај где се налази кутија (испитаник није тражио кутије, већ га је
испитивач довео на тачну позицију где се налази кутија) и покаже кутију. Испитивач
је инсистирао да сваки испитаник додирне сваку кутију и да се неколико секунди
задржи поред ње, при томе дајући сугестије да испитаник обрати пажњу на боју и
положај у простору кутије. По завршетку обиласка (када се завршило са
разгледањем четврте кутије у низу) испитивач и испитаник улазе у просторију из
које се не види положај кутија у ходнику. Поступак провере испитаника се састојао
у томе да је испитаник добио лист папира формата А4, у коме је поред уцртаних
граница просторија, уцртан и положај све четири кутије. Нацртан је само положај
кутије, а задатак испитаника је да обоји кутије различитим бојама, на основу
одговарајуће позиције кутије у простору. Испитаник је на располагању имао четири
дрвене бојице црвене, зелене, плаве и жуте боје, којима је требао да обоји нацртане
кутије. Време за обављање овог задатка није било ограничено (Трифуновић, et al,
2014).
Први параметар за анализу бојења већ нацртане четири кутије, јесте да се за
сваки положај кутије, анализира коју је боју испитаник употребио (нпр. кутија до
које је испитаник прво отишао, при шетњи ходником, и која је жуте боје, испитаник
боји црвеном, резултат за унос је жута – црвена боја). Разлог овакве анализе се
оправдава излазним резултатом оваквог уноса, јер се као излазни податак добија
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која боја се са којом највише „меша“, односно којом бојом испитаници најчешће
мењају тачну боју, при евентуалном прављењу грешака. Наредни анализирани
критеријум се односи на прелажење линија при бојењу кутија. За сваку кутију се
анализира да ли постоји или не постоји прелаз преко линије, која приказује границу
кутије, при бојењу. Последње анализиран параметар се односи на оцењивање
релација ЛЕВО, ДЕСНО, ИСПРЕД. Анализира се положај кутија које су испитанику
биле у видном пољу, а оцењује се тачан одговор за кутију која је испитанику била у
том тренутку циљ посматрања (нпр. када испитаник крене у обилазак кутија, њему
се кутије налазе зелена кутија налази са леве стране и анализира се да ли је у односу
на страну на којој му се налазила кутија, испитаник тачно обојио кутију).
2.2.

Опис и скоровање другог теста (познавање саобраћајних знакова)

Други део експеримента је спроведен само на деци која похађају основну школу
(први, други и трећи разред), у обе средине. Деца су имала задатак да на основу
симбола представљеног у саобраћајном знаку одреде значење саобраћајног знака.
Изабрано је осам саобраћајних знакова које деца виђају свакодневно на улици.
Последња три саобраћајна знака су имала задатак да испитају познавање релација
ДЕСНО и ЛЕВО код деце основно-школског узраста. Први саобраћајни знак који су
деца имала да препознају је "забрана саобраћаја за бицикле" (II-14), а као други по
реду, је "забрана саобраћаја за пешаке". Након знакова изричитих наредби, следи
група знакова обавештења чије су значење деца требала да препознају. Први из ове
групе знакова је саобраћајни знак "аутобуско стајалиште" (III-49), који означава
место на коме се налази аутобуско стајалиште, а други саобраћајни знак је "деца на
путу" (III-68) који означава место у чијој се близини налази школа и пешачки прелаз
који деца често користе. Пети саобраћајни знак чије значење су деца требала да
одреде је знак "означени пешачки прелаз" (III-6), који означава место на коме се
налази обележени пешачки прелаз. Саобраћајни знак који треба да испита да ли деца
знају релацију ДЕСНО је знак обавештења, "стреласти путоказ" (III-12), који
означава правац пута од одредишта или карактеристичног објекта. Као провера за
релацију ДЕСНО деца су имала да препознају страну коју показује стрелица на
саобраћајном знаку изричитих наредби, "обавезан смер" (II-43.1), који означава
смер којим се возила морају кретати. За испитивање познавања релације ЛЕВО,
коришћен је саобраћајни знак опасности, "кривина налево" (I-1), који означава
приближавање опасној кривини на лево, због физичких карактеристика или
недовољне прегледности (Правилник о саобраћајној сигнализацији, 2010). Деци су
на папиру у боји показани саобраћајни знакови. Задатак детету је био да вербалним
путем каже значење сваког од наведеног саобраћајног знака, док за последња три
саобраћајна знака деца су имала задатак да одреде страну (ДЕСНА-ЛЕВА) коју
стрелица на саобраћајном знаку показује. Скоровање је вршено на основу тога да ли
је дете (приближно) тачно одговорило на питање или није тачно одговорило.
2.3.

Спровођење тестирања и одабир статистичког алата

Одабир предшколске и школске установе је вршен са циљем да се обухвате деца
која похађају предшколску и школску установу у руралној, односно урбаној
средини, са постављеном почетном хипотезом да је могуће да постоје разлике у
просторним способностима, разлике у зрелости деце, као и о познавању
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саобраћајних знакова и спремности за самостално безбедно учествовање у
саобраћају, између две наведене средине. Две предшколске установе које су
репрезентовале град, налазе се у Београду (општинa Вождовац), док је општина Рача
са својом предшколском установом представља руралну средину. Испитивање је
вршено на деци млађег узраста (од 4,5 до 5,5 година), деци предшколског узраста
(од 5,5 до 6,5 година), деци која похађају основну школу од првог до трећег разреда
(од 6,5 до 9,5 година старости). Тестови, начин давања инструкција, начин
испитивања и прикупљања података су исти у свим установама. 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 у папирној
форми. Статистичка анализа података је спроведена помоћу статистичког
софтверског пакета IBM SPSS Statistics v. 22. Нормалност дистрибуције тестирана
је Kolmogorov-Smirnov тестом. Будући да су расподеле свих интервалних варијабли
статистички значајно одступале од нормалне расподеле, коришћени су
непараметријски методи. За процену значајности разлике коришћени су KruskalWallis-ov и Mann-Whitney-jev тест суме рангова U-test, Хи-квадрат тест
независности, Cochran-oв Q-тест, као и Fridman-ов тест. За испитивање јачине и
смера линеарне везе између две променљиве коришћена је Spearman-ова корелација
ранга (ρ). Сви тестови су рађени на основу препоруке уџбеника “SPSS приручник за
преживљавање” (Pallant, 2011). 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, а
уколико је p>0,05 прихвата се H0.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ
Резултати првог теста (перцепција боја)

Као што је већ наглaшено у поглављу Методологија рада, у првом експерименту
учествовала су деца свих узраста, укупно 120 испитаника. Испитаници су
равномерно распоређени према средини, полу и узрасту. Прва анализа бојења кутија
се односи на резултате да ли је дете одговарајућом бојом обојило одређену кутију.
Први закључак из наведених података јесте да су сва деца, најстаријег у
експерименту испитиваног узраста (трећи разред), обојила све кутије одговарајућим
бојама, што указује да је одлично одређена старосна граница за учествовање у
експерименту. Деца узраста од 10 година (трећи разред) имају развијене
меморијске, просторне и моторичке способности, а притом имају одличну
перцепцију боја која је потребна за безбедно учествовање у саобраћају. У
експерименту се показало да тачност бојења сваке од кутија зависи од старости
деце, односно што је дете старије има већи број тачно обојених кутија. Деца
најтачније боје жуту (79,16%) и црвену (76,66%) кутију, док најмањи проценат
тачних одговора имају за плаву (71,66%) и зелену (69,17%) кутију. Најбољи
резултат у овом делу експеримента имају мушка деца из руралне средине, док
дечаци из урбане средине бележе најслабији резултат.
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Наредна анализа показује којом бојом деца најчешће мењају тачну боју којом су
требала да обоје одговарајућу кутију. Мушка деца из урбане средине плаву кутију
најчешће мешају зеленом и жутом бојом. Девојчице млађег узраста из руралне
средине чак у 66,7% случајева мешају плаву боју жутом бојом, а ниједна девојчица
овог узраста из руралне средине није обојила тачно плаву кутију. Када је реч о
прелажењу линија при бојењу кутије, резултати експеримента показују да деца
најчешће прелазе линија при бојењу црвене кутије (девојчице 65,02%, дечаци
69,66%), док при бојењу жуте кутије деца најмање прелазе линија (девојчице
16,68%, дечаци 11,67%). Даљом анализoм резултата може се закључити да са већим
узрастом, деце мушког пола, опада број кутија код којих деца при бојењу прелазе
линију, док код девојчица није могуће извести исти закључак, због много
осцилација у различитим старосним групама.
За безбедно учествовање у саобраћају није од пресудне значајности да деца знају
да тачно именују леву и десну страну, већ је битно да деца опажају објекте који се
налазе (који се крећу) са њихове леве или десне стране, као и испред и иза њих.
Резултати експеримента показују тачност перципирања објеката десно, лево и
испред испитаника. Девојчице најбоље перципирају објекат испред њих (78,32%), а
најслабије објекат са леве стране (68,32%). Особе мушког пола најбоље опажају
објекте са десне стране (78,32%), док најслабије перципирају објекте са леве стране
(70,01%). Уочена је законитост, да што су деца старија имају боље скорове за све
релације, односно да своју потпуну зрелост у перципирању боја на различитим
релацијама (лево, десно, испред), сва деца, достижу у 9 години живота.
Резултати Pearson-oвог Хи-квадрат теста, за средину становања испитаника,
показују да постоје статистички значајна разлика за прелажење линија при бојењу
кутија зелених боја (χ2=8,533; p=0,003). Деца из урбане средине при бојењу зелене
кутије знатно мање прелазе линију (36,7%), за разлику од вршњака из урбане
средине које при бојењу зелене кутије прелазе линију у 63,3% случајева. Резултати
Cochran-oвог Q-теста за прелажење линија при бојењу кутија показују значајне
статистичке разлике за четири коришћене боје црвену, плаву, зелену и жуту
(Q=105,394; p=0,000). Деца најмање прелазе линију када боје кутију жуте боје
(17%), затим кутију зелене боје (59%), па кутију плаве боје (69%), док највећи број
деце линију при бојењу прелази када боји црвену кутију (80%). Резултати Spearmanове корелације показују везу између тачности бојења кутија и прелажења линија при
бојењу кутија (ρ=-0,220, n=72, p=0,016). Наиме, уколико је већи тачан број обојених
кутија следи да је мањи број прелажења линија при бојењу кутија. Повезаност
постоји између прелажења линија при бојењу кутија и препознавање релација лево,
десно и испред (ρ=-0, 227, n=72, p=0,013), односно уколико има већи број
прелажења линија при бојењу кутија, мањи је број тачних одговора за препознавање
релација лево, десно и испред.
3.2.

Резултати другог теста (познавање саобраћајних знакова)

Као што је већ наглашено у поглављу Методологија рада, у другом експерименту
учествовала су само деца која похађају основну школу (укупно 72 испитаника), из
разлога што деца од првог разреда постепено се уводе за самостално учествовање у
саобраћају и требала би да познају поједине саобраћајне знакове. Деца су имала
идентичан број тачних одговора за саобраћајне знакове „забрана саобраћаја за
бицикле“ и „забрана саобраћаја за пешаке“ (25% тачних и 75% нетачних одговора).
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Након знакова изричитих наредби, следи група знакова обавештења чије су значење
деца требала да препознају. Први из ове групе знакова је саобраћајни знак
"аутобуско стајалиште". Деца из Београда имају већи проценат тачних одговора
(88,9% Београд, 58,3% Рача). Мушка деца, имају боље резултате од женских
испитаника (77,8% дечаци, 69,4% девојчице), док проценат тачних одговора расте
са годинама старости испитаника (66,7%, 70,8%, 83,3%, први, други и трећи разред,
респективно). Резултати питања везаног за саобраћајни знак "деца на путу",
приказују да деца из урбане средине имају већи проценат тачних одговора (69,4%
урбана, 58,3% рурална средина). Резултати одговора на питање везано за
саобраћајни знак "стреласти путоказ", релација ДЕСНО, укрштени су са
демографским подацима испитаника. Деца из обе средине имају исти проценат
тачних одговора за релацију десно (по 91,7%). Испитаници мушког пола имају већи
проценат тачних одговора за релацију десно (97,2% дечаци, 86,1% девојчице), док
први разред има слабије резултате за разлику од другог и трећег разреда, који имају
једнак проценат тачних одговора (83,3% први, по 95,8% други и трећи разред). Као
провера за релацију ДЕСНО деца су имала да препознају страну коју показује
стрелица на саобраћајном знаку изричитих наредби, "обавезан смер". Деца из
Београда су забележила већи проценат тачних одговора (88,9%), за разлику од
вршњака из Раче (80,6%), док су женска деца имала већи број тачних одговора
(88,9%) за разлику од мушке деце (80,6%). Што је дечији узраст већи, већи је и
проценат тачних одговора за релацију десно (75,0%, 87,5%, 91,7%, први, други и
трећи разред, респективно). За испитивање познавања релације лево, коришћена је
стрелица представљена на саобраћајном знаку опасности, "кривина налево". Деца
су бележила идентичне резултате као код претходног питања за релацију десно.
Пошто су ова два знака била један до другог, увек при тестирању, може се
закључити да она деца која при првој релацији одговоре тачно, одговориће тачно и
на наредно питање, код релације лево, и обрнуто.
На основу резултата Хи-квадрат теста може се закључити да постоје статистички
значајне полне разлике код знакова забране (χ2=7,407; p=0,006, за оба знака забране).
Особе мушког пола имају већи проценат тачних одговора за оба знака забране
(дечаци 38,9%, док девојчице имају 11,1% тачних и, за оба знака). Разлике постоје
и између средина, за саобраћајни знак који означава аутобуско стајалиште (χ2=8,651;
p=0,003), тако да деца из урбане средине имају већи проценат тачних одговора (деца
из урбане средине 73,6%, док деца из урбане средине бележе 58,3% тачних
одговора), што се може тумачити чињеницом да се деца из урбане средине чешће
сусрећу са наведеним саобраћајним знаком, што резултира бољим постигнутим
резултатима. На основу резултата Хи-квадрат теста може се закључити да постоје
статистички значајне разлике у препознавању саобраћајног знака који означава децу
на путу, по разредима (χ2=6,174; p=0,046), наиме, што су деца старија бележе већи
број тачних одговора. На основу резултата Spearman-ове корелације за саобраћајне
знакове забране, може се уочити јака позитивна корелација између два знака забране
(ρ=1, n=72, p=0,000), што показује да сва деца која су одговорила тачно за први знак,
тачно су одговорила и за други саобраћајни знак забране, и обрнуто. Резултати
Spearman-ове корелације за саобраћајне знакове који приказују десну или леву
страну, може се уочити јака позитивна корелација између кривине налево и кривине
надесно (ρ=1, n=72, p=0,000), што се може тумачити да сва деца која су одговорила
тачно за кривину налево, тачно су одговорила и за кривину надесно, и обрнуто.
Постоји јака позитивна корелација и између путоказне табле надесно и саобраћајних
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знакова за кривину налево и надесно (ρ=0,767, n=72, p=0,000), што представља јаку
везу између процена релација лево и десно, што је веома битно за децу школског
узраста, за безбедно учествовање у саобраћају. Намеће се закључак, да уколико дете
тачно одговори за прву релацију, тачно ће одговарати и до краја теста, без обзира
која је релација у питању, слично се дешава и када дете погрешно одговори за прву
релацију, погрешно ће одговарати до краја теста. На основу до сада приказаних
резултата може се уочити разлика у препознавању различитих знакова, што су
показали и резултати Cochran-овог Q теста (Q=181,97; p=0,000). Највећи број деце
препознаје значење симбола на саобраћајном знаку „Пешачки прелаз“, док најмањи
број деце препознаје значење симбола на саобраћајним знаковима забране за пешаке
и бициклисте. Када се анализирају резултати по срединама, добијају се статистички
значајне полне разлике у руралној средини за саобраћајне знакове „Забрана
саобраћаја за бициклисте“ и „Забрана саобраћаја за пешаке“ (χ2=4,433; p=0,035, за
оба знака). Већи проценат тачних одговора бележе испитаници мушког пола.
Статсистичком анализом нису добијене значајне полне разлике у оквиру урбане
средине. На основу резултата Mann-Whitney-евог U теста може се уочити да већи
број тачних одговора за питања о саобраћајним знаковима бележе деца из урбане
средине, што показује и значајна статистичка разлика између средина (Z=-2,318;
p=0,020). Из анализе резултата Kruskal Wallis теста може се закључити да постоје
значајне статистичке разлике у препознавању саобраћајних знакова према узрасту
(χ2=8,243; p=0,016), односно да што је дете старије има већи број тачних одговора.
3.3.

Упоредна анализа резултата првог и другог теста

Веза између експеримента 1, у коме су деца имала задатак да обоје кутије које
су видела у просторији и експеримента 2, у коме су деца имала задатак да препознају
значење саобраћајних знакова, представљена је резултатима Spearman-ове
корелације. Резултати Spearman-ове корелације показују директну зависност
тачности бојења кутија и тачности при одговору на питања везаних за значење
саобраћајних знакова (ρ=0,233, n=72, p=0,049), што практично представља да деца
која тачно обоје вeћи број кутија, имаће боље резултате на тесту о саобраћајним
знаковима. Друга повезаност између два експеримента се налази у резултату теста
за прелажење линија при бојењу кутија и теста о саобраћајним знаковима (ρ=-0,245,
n=72, p=0,038). На основу овог резултата може се закључити да уколико дете има
већи број кутија на којима је прелазио линију при бојењу, имаће мањи број тачних
одговора на тесту о саобраћајним знаковима. Повезаност између два експеримента
има и код задатка у којем се деца испитују о перцепцији објеката на релацијама лево,
десно и испред (ρ=0,233, n=72, p=0,049). Наиме, уколико дете има већи број тачних
релација имаће и већи број тачних одговора на тесту о саобраћајним знаковима.
Такође, постоји јака корелативна веза између бојења кутије са десне стране, у првом
задатку, и препознавање релације ДЕСНО на саобраћајном знаку у другом задатку
(ρ=0,842, n=72, p=0,000), као и код релације лево код бојења у првом задатку и
саобраћајном знаку у другом задатку (ρ=0,784, n=72, p=0,000). На основу добијених
и приказаних резултата може се закључити да се на основу експеримента 1, могу
„предвидети“ резултати у експерименту 2, што представља велики значај
експеримента 2 при испитивању деце за безбедно учествовање у саобраћају. Такође,
резултати експеримента 1, поред значаја за испитивање зрелости деце за безбедно
учествовање у саобраћају, даје и резултате везане за едукацију деце из области
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саобраћаја, па може представљати јак модел за превентивно деловање и унапређење
безбедности деце у саобраћају..
4.

ЗАКЉУЧАК

Најбитнији резултати Тестова I и II са могућностима примене добијених
резултата за унапређење безбедности саобраћаја, приказани су у даљем раду:
- деца која тачно обоје вeћи број кутија, имаће боље резултате на тесту о
саобраћајним знаковима;
- уколико дете има већи број кутија на којима је прелазило линију при бојењу,
имаће мањи број тачних одговора на тесту о саобраћајним знаковима;
- уколико дете има већи број тачних одговора за релације, лево, десно и испред,
имаће и већи број тачних одговора на тесту о саобраћајним знаковима;
- деца која тачно обоје кутије са леве и десне стране у првом делу задатка, тачно
ће одредити релације лево и десно у друго делу задатка;
-деца из урбане средине имају боље познавање саобраћајних знакова, јер се
чешће сусрећу са њима;
- што је дете старије има већи укупан скор на оба теста и боље познаје значење
саобраћајних знакова;
- деца најтачније боје жуту (79,16%) и црвену (76,66%) кутију, док најмањи
проценат тачних одговора имају за плаву (71,66%) и зелену (69,17%) кутију, док
деца најчешће прелазе линија при бојењу црвене кутије (девојчице 65,02%, дечаци
69,66%), док при бојењу жуте кутије деца најмање прелазе линија (девојчице
16,68%, дечаци 11,67%).
Прелажење линија при бојењу кутија говори о моторичкој способности деце, али
и о степену њихове зрелости (Lange-K¨uttner и Vinter, 2008). Када је реч о степену
зрелости, на основу Теста I, у коме деца боје кутије, може се закључити да ли је дете
спремно за учествовање у саобраћају, а на основу добијених резултата, може се
закључити и његово познавање саобраћајних знакова, због јаке корелативне везе
између резултата два теста. Спроведено и у раду приказано истраживање показује
да највећи број деце прелази линију при бојењу црвене кутије, док врло мали број
деце прелази линији када боји жуту кутији. Објашњење овакве појаве може се
тражити у томе да поједине боје подстичу децу да у већем степену употребе своје
моторичке способности, што ако се потврди, треба применити у практичним
условима саобраћаја у ситуацијама када су деци неопходне моторичке способности
да би се безбедно понашала у саобраћају (нпр. саобраћајни знак за обележавање
пешачког прелаза, чију је основа боја која подстиче децу да у већем степену
употребе своје моторичке способности). Перцепција боја се разликује код
различитих особа, док је код деце та разлика израженија (Sundet, 1978). Поједине
боје деца одлично перципирају, па важна обавештења о саобраћају која су намењена
деци треба исписивати (симболима, текстом) бојама које деца најбоље уочавају.
Жута и црвена боја представљају такозване „топле боје“, док су плава и зелена
„хладне боје“. Топло, хладно, хладно, топло је редослед по коме су у експерименту
кутије биле поређане. Може се закључити да деца тачније боје „топле боје“, жуту
(79,16%) и црвену (76,66%), за разлику од „хладних боја“, плаве (71,66%) и зелене
(69,17%). Објекти обојени „топлим бојама“ одају утисак као да су ближи
посматрачу, док објекти обојени „хладним бојама“ стварају утисак као да су много
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удањеније од њега (Bailey и сар., 2006). Наведене резултате и чињенице треба
употребити код дизајнирања саобраћајних знакова намењених деци. Треба извести
закључак да саобраћајну сигнализацију треба прилагођавати деци, а не децу
прилагођавати саобраћајној сигнализацији. Предуслови за разумевање и пружање
правих ефеката саобраћајне сигнализације за безбедно учествовање деце у
саобраћају јесте да деца морају да лако уоче саобраћајни знак, затим да препознају
значење симбола на саобраћајном знаку (значење саобраћајног знака) и да знају
правилно (безбедно) да се понашају у складу са поруком исписаном на саобраћајном
знаку. Будућа истраживања треба усмерити и на одређивање видног поља дете и
постављање саобраћајних знакова у реалним условима, повезати их са досадашњим
истраживања и по потреби увести стандардизоване саобраћајне знакове
прилагођене деци.
5.
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ЗНАЊЕ И СТАВОВИ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СТАРИЈИХ
ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
KNOWLEDGE AND ATTITUDES ON THE ROAD SAFETY OF OLDER
PERSONS IN THE CITY OF BELGRADE
Биљана Кордић1, Мира Росић2, Тања Арсић3, Дејан Милановић4
Сажетак: Особе старије од 65 година припадају изразито угроженој категорији учесника у
саобраћају у Београду и Републици Србији. Према попису становништва у Београду 16,4%
популације припада старијим особама, а њихов број се непрестано повећава, као уосталом и
у целој Европи. Нарочито је изражено страдање старијих особа као пешака, али и као возача.
Циљ овог рада је анализа знања и ставова старијих особа о питањима безбедности саобраћаја,
као и њихове перцепције сопствених психофизичких ограничења за сигурно и безбедно
учешће у саобраћају. Истраживање је извршено на основу 196 анкетних листића које су
попуниле старије особе из 13 београдских општина. Проблем безбедности старијих особа у
саобраћају захтева ангажовање свих друштвених ресурса, те сходно томе овај рад указује на
елементе који могу допринети и укупном повећању нивоа безбедности саобраћаја.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, старије особе, психофизичке могућности
Abstract: People older than 65 years belong to a very vulnerable category of traffic participants in
Belgrde and Serbia. According to the census in Belgrade, 16.4% of the population belongs to the
elderly, and their number is constantly increasing, as indeed in all of Europe. In particular, it
expressed the suffering of the elderly as pedestrians and as drivers. The aim of this paper is to analyze
the knowledge and attitudes of older people on issues of road safety, as well as their perceptions of
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their own mental and physical limits in order to participate securely and safely in traffic. The study
was based on 196 questionnaires that were filled in by the elderly persons from 13 Belgrade
municipalities. The problem of security of elderly people in traffic requires the involvement of all
social resources, and therefore this paper indicates the elements that can contribute to an overall
increase in the level of traffic safety.
Key words: road safety, elderly persons, mental and physical capabilities

1.

УВОД

Званичан став је да се старијим особама третира онај део популације који је
старији од 65 година. Према попису становништва у Београду 16,4% је старије од
65 година. У периоду од 2010. до 2013. године, у Републици Србији је погинуло
укупно 5.673 лица која припадају старосној категорији 65+, што је 24% од укупног
броја свих погинулих лица у том периоду. У овом периоду, свако четврто лице које
је погинуло у саобраћају, је припадник старосне категорије 65+. Тако особе старије
од 65 година припадају изразито угроженој категорији учесника у саобраћају у
Београду и Републици Србији. Лица старија од 65 година су најугроженија као
пешаци, јер готово 50% погинулих пешака припада старосној категорији „65+“
(Стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије за период 2015.до
2020.године). Удео смртног страдања пешака у укупном броју погинулих лица у
саобраћајним незгодама у Србији је 25-30%, док је у земљама Европске уније око
17% (Драган Лончаревић et al, 2013:101).
Према подацима Управе саобраћајне полиције, односно резултатима приказаним
у раду „Истраживање страдања старијих пешака у Београду“ (Драган Лончаревић et
al, 2014:403) од укупног броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима у
Београду 22% је незгода са пешацима старијим од 65 година, док је смртност
старијих пешака у односу на укупан број погинулих пешака 49%. Старији пешаци
жене чак 10% више страдају од мушкараца. Старосна група од 70-74 године
најчешће страда у саобраћајним незгодама са лаким и тешким повредама, док је
највећа смртност пешака старосне групе 75-79 година. Иако старије особе најчешће
учествују у саобраћајним незгодама као пешаци упозоравајући је податак да су
старији угрожени и као возачи. Према статистици Агенције за безбедност
саобраћаја 19% свих погинулих возача у Републици Србији је из категорије преко
65 година старости.
Надлежне институције и полиција се систематски баве кључним факторима
ризика од повређивања и смртног страдања пешака у саобраћајним незгодама, као
што су брзина кретања возила, конзумирање алкохола од стране возача и пешака,
недостатак безбедне инфраструктуре за кретање пешака и недовољно уочавање
пешака у смањеним и другим условма видљивости, али популација старијих пешака
није посебно истицана као најризичнија категорија. Знање старијих пешака о
безбедном понашању у саобраћају, ако и код већине учесника у саобраћају, састоји
од способности сналажења у простору, стечених теоријског знања одређених
података и саобраћајних правила, икуства и од поседовања свести о могућем судару
са возилом, као и повреда које се могу при томе могу десити. Њихово животно
искуство учешћа у саобраћају је предност у односу на остале угрожене категорије
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учесника у саобраћају. Међутим, старији пешаци поједине радње у саобраћају, које
су раније обављали рутински и без посебне пажње и ангажованости, са
одговарајућом брзином и прецизношћу, сада, због физиолошких промена услед
старости, изводе уз одређене потешкоће и ограничења. Изузетно често немају свест
да одређене радње у саобраћају сада не могу да изведу као некада, што повећава
ризик њиховог страдања у саобраћају. Такође, осим умањених психофизичких
способности, они су недовољна заштићени, карактерише их смањена отпорност на
повреде, крхкост тела и унутрашњих органа и сл. Несумњиво је да, осим њихових
психофизичких ограничења, значајан утицај на овако лошу статистику има и путна
инфраструктура, као и улице, тротоари и пешачки прелази који нису прилагођени
особама старијим од 65 година, инвалидима и особама са смањеним физичким
способностима. Тако нам се у структури страдања, осим деце, старији пешаци
појављују нао најрањивија категорија у односу на све остале учеснике у саобраћају.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Истраживање за овај рад је извршено помоћу анктног листа који су старије
особе попуњавале добровољно и анонимно. Иако су у анкетирању учествовале
старије особе из 13 београдских општина највећи број испитаника је из два
пензионерска удружења из Земуна и Сурчина, па је међу 196 анкетних листића
највише становника ове две општине. Обухваћени су испитаници старосне доби од
65 до преко 80 година. У анкетирању је учествовало 112 је мушкараца и 86 жена.
Највише анкетираних (139) из популације становника од 65 до 70 година.
Упитник се састојао од 18 једноставних и делом илустрованих питања на које
су испитаници одговарали заокруживањем одговора који сматрају тачним или
изражавањем сопственог става према некој појави за коју су упитани. Питања се
тичу њихових знања за безбедно учешће као пешака, возача и путника, али и
ставовова о сопственим способностима и начину учешћа у саобраћају.
3.

РЕЗУЛТАТИ

54% анкетираних још увек поседује возачку, од чега 50% још увек повремено
или с времена на време вози путнички аутомобил. Што се тиче расподеле по
општинама она је врло слична укупној расподели и углавном половина старијих
особа још увек вози, сем на општини Чукарица где су сви активни возачи и у
општини Земун где њих 45% вози путнички аутомобил.
Највећи број анкетираних најчешће у саобраћају учествује као пешак и путник
(54%), искључиво као возач (20%), као пешак и возач (12%), само као пешак (7%) и
као пешак и бициклиста (4%). Расподела начина учешћа у саобраћају је дата на
сл.бр.1.
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Слика 1. Учествовање у саобраћају анкетираних

Већина анкетираних је на питање да ли ће ношењем светлије одеће и
рефлектујућих материјала бити уочљивији у саобраћају одговорила потврдно (77%),
али је заниљиво да њих 23% или не зна одговор на питање или тврди да неће бити
видљивије у саобраћају у смањеним условима видљивости.
На питање да ли су икада користили мобилни телефон и прелазили улицу велика
већина испитаника (скоро 60%) је одговорила да то не чини никада, 7% да то чини
веома често, а остали да то чине ретко или веома ретко. У категорији оних који то
не чине никада налази се највише старијих особа из руралних општина, односно, у
урбаним градским општинама је више оних који користе телефон, па и при преласку
улице, што се и могло очекивти по природи њихових активности.
Велика већина анкетираних је изјавила да улицу увек прелази на пешачком
прелазу (63%), 4% да то не чини, а 33% да улицу прелази искључиво тамо где им је
згодно. Расподела начина преласка улице дата је на сл.2.
да

тамо где ми је згодно

не

4%
33%
63%

Слика 2. Прелазак преко пешачког прелаза

47% је тачно одговорило на понуђене одговоре о распореду радњи пре преласка
улице, а њих 53% није знало на коју страну треба да гледа када прелази улицу као
пешак.
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Следеће питање је намерно постављено да се види свесност испитаника по
питању намерне грешке у саобраћају. 33% испитаника је изјавило да је у последње
време свесно погрешило у саобраћају. Расподела свесности чињења грешке дата је
на слици бр.3.
да
33%
не
67%

Слика 3. Свесно чињење грешке у саобраћају

Велика већина испитаника (63%) мисли да им се у њиховим тренутним годинама
у односу на младост и зрело доба нису смањиле психофизичке способности или то
не примећује. Само 30% њих даје потврдан одговор, односно поседује свест о
смањеним сопственим способностима за безбедно учешће у саобраћају. У
популацији од 65-75 година испитаници који су уочили неке промене највише њих
је изјавило да само лошије види (32%), а њих 20% тврди дасу им све психофизичке
особине лошије, 19% да се само спорије креће и реагује и 13% да слабије чује.
Расподела уочавања смањења психофизичких способности дата је на слици бр.4.
ништа од
наведеног
13%
све ми је
лошије
20%

лошије
видим
32%
слабије
чујем
13%

лошије
координирам
своје покрете
3%

спорије се
крећем
и реагујем
19%
Слика 4. Психофизичке промене

Што се тиче претходних искустава учешћа у саобраћајној незгоди њих 67% га
није имало, 18% је имало као возач, 10% као путник и 4% као пешак.
На питање-слику да ли пешак на слици (прелазак улице под косим углом, а не
најкраћим путем) прелази правилно улицу 86% је правилно одговорило. Такође,
54% испитаника зна да је у обавези да прелази улицу на пешачком прелазу уколико
је он на растојању до 100м.
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61% анкетираних зна да су по Закону о безбедности саобраћаја на путевима
обавезни да се вежу сигурносним појасом сви који се налазе у возилу, 29% мисли
да то морају да учине само возач и сувозач, 4% само возач, а 6% мисли да нико не
мора да се веже.
Како старије особе доживљавају своје учешће у саобраћају и да ли се осећају
небезбедно? На основу одговора може се закључити да се само 35% анкетираних
осећа безбедно, док се 15% осећа веома несигурно у сваком погледу, 31% има страх
од агресивних возача, а 19% се осећа угрожено као пешак. Лични доживаљај
анкетираних о питању сопствене безбедности у саобраћају приказан је на сл. бр. 5.
страх од
агресивних
возача
31%

да
35%
угрожен као
пешак
19%

не
15%

Слика 5. Осећање безбедности у саобраћају

4.

ДИСКУСИЈА

На основу података добијених у анкети и од анкетара који су били у директном
контакту са испитаницима може се закључити, а што се и очекивало, да је старија
популација најмобилнија и најактивнија у периоду од 65 до 75 година, те највише
изложена у саобраћају. Међутим, тај део популације најмање страда у саобраћајним
незгодама што се може приписати још увек прилично очиваним психофизичким
способностима. Највише њих има возачку дозволу и још увек учествује у саобраћају
као возач. 50% повремено активних возача у овом узорку, односно 20% укупно
анкетираних у саобраћају искључиво учествује као возач. Занимљиво је да, уколико
је сличан проценат активних старијих возача у целом Београду, онда они врло често
страдају у саобраћајним незгодама, с обзиром на то да, према статистици Агенције
за безбедност саобраћаја „65+“ чини 19% свих погинулих возача. Можемо да се
запитамо да ли су лекарске контроле које се обаваљају због продужења возачке
дозволе у овом узрасту заиста урађене према прописима. За очекивање је био
резултат да већина особа старијих од 65 година у саобраћају учествује као пешак и
путник (54%). Мали број наших старијих суграђана учествује у саобраћају као
пешак и бициклиста, што говори о лошим здравственим навикама и културолошком
аспекту те популације (као, уосталом, и целе нације када је у питању коришећење
бицикла као еколошки оправданог и здравог начина транспорта).
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Лоше навике по питању сопствене одговорности за бољу видљивост у
смањеним условима видљивости показује и податак да 23% анкетираних или не зна
одговор на питање или тврди да неће бити видљивије у саобраћају носећи светлији
одећу или са ретрорефлектујућим елементина на истој.
Старија популација по правилу мање користи мобилни телефон у свакодневној
комуникацији, али скоро 40% њих ипак и при преласку улице (већина ретко, а 7%
често) то чини. Ово је врло значајан податак с обзиром на то да је ово недопустиво
са аспекта Закона о безбедности саобраћаја, односно, што је далеко важније, са
аспекта њихових ионако смањених психофизичких способности и доводи их у
озбиљан разик да доживе саобраћајну незгоду.
Велика већина анкетираних је изјавила да улицу увек прелази на пешачком
прелазу (63%), 4% да то не чини, а 33% да улицу прелази искључиво тамо где им је
згодно. С обзиром на однос према преласку улице на пешачком прелазу велика
већина прелази улицу стриктно на њему, али у руралним срединама је највише оних
који прелазе улицу тамо где им је најближе или најзгодније (Младеновац, Гроцка,
Барајево), што је такође било очекивано, с обзиром на густину саобраћаја у
приградским опшитама.
53% испитаника не зна на коју страну треба да гледа када прелази улицу. Ово
делује као запањујући податак, али постоји могућност да је ова радња рутинизирана
или пак да је за преко половине анкетираних неважно како и када ће прећи улицу.
Чињеница да 33% старијих особа намерно и свесно не поштује саобраћајне
прописе зарад постизања неког свог циља (бржег стизања на одредиште и сл.) је
веома драматична. Поставља се питање бриге о сопственој безбедности, али и
поштовања Закона и правила живљења уопште. Шта узрокује овакав однос старијих
особа је питање које захтева дубоку социолошку анализу.
На основу резултата анкете и коментара анкетара можемо закључити да ова
популација у највећем броју случајева или није свесна или не жели да призна
умањење психофизичких способности. Вероватно је то најважнији разлог, осим
непоштовања и непознавања прописа, њиховог овако великог страдања у
саобраћају. Пример за непознавање прописа је то што само нешто више од половине
анкетираних старијих особа зна да се мора прелазити улица на пешачком прелазу
уколико је он удаљен мање од 100 метара. Такође, чињеница да само 61% зна да су
у возилу обавезни да се вежу сигурносним појасом сви који се у њему налазе
угоржава их као путнике при саобраћајној незгоди и повећава њихово страдање.
Резултати личног доживљаја безбедности у саобраћају је врло занимљив код
анкетираних, без обзира на то што велики број њих мисли да је потпуно способан
за безбедно учешће у истом јер се само њих 35% осећа безбедно, док остали за осећај
несигурности криве агресивне возаче или скуп различитих чинилаца у саобраћају (
инфраструктуру, организацију, возаче и сл.).
5.

ЗАКЉУЧАК

Смањење или отклањање ризика са којима се суочавају старији пешаци
представља важан и достижан управљачки циљ. У кључним изазовима безбедности
саобраћаја у Републици Србији до 2020. (Стратегија безбедности саобраћаја
Републике Србије за период 2015.до 2020.године),
стоји да је један од
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приоритетних циљева смањење страдања лица старијих од 65 година насупрот
њиховом повећаном учешћу у саобраћају.
Стога се овом проблему у наредном периоду мора посветити нарочита пажња.
Носиоци активности у безбедности саобраћаја могу бити на различитим нивоима од
међународног, регионалног, националног, па до локланог и може се деловати у
различитим областима безбедности саобраћаја као што су управљање безбедношћу
саобраћаја, унапређивање безбедности инфраструктуре, едукација, збрињавање,
лечење и рехабилитација повређених у саобраћају. Такође, може се деловати и у
различитим организацијама - секторима и то пре свега државном сектору,
невладином сектору, приватном сектору итд.
Активним деловањем на различитим нивоима и кроз различите организације
могуће је допринети унапређењу безбедности ове категорије учесника:
• сврсисходна едукација и информисање старосне категорије „65+“ о
опадању психофизичких способности и повећаном ризику у саобраћају
кроз предавања у пензионерским удружењима и домовима за стара лица
(један од примера добре праксе јесте пилот пројекат „Безбедност годинама“ који је реализован од стране ЦОРБС-а 1.04.2015. у сарадњи са
Агенцијом за безбедност саобраћаја у пензионерском друштву Земун и
који је веома добро прихваћен од стране чланова удружења);
• боља доступност информација о утицају лекова на способност за вожњу,
односно активније деловање медицинских служби приликом
преписивања лекова особама стаијим од 65 година;
• осигурање спровођења прописаних процедура приликом лекарског
прегледа за продужење возачке дозволе за категорију возача старијих од
65 година;
•
формирање сигурних коридора за старосну категорију „65+“ имајући у
виду да се популација старијих пешака повећава по обиму учешћа и
изложености у саобраћају;
•
организација кампања у локалној заједници, али и на државном нивоу
које би широј јавности указале на проблем безбедности старијих лица и
потребу повећање пажње возача и осталих учесника у саобраћају;
• у програме теоријске обуке возача укључити елементе који се односе на
значај повећане пажње на старије учеснике у саобраћају.
Повећање безбедности у саобраћају старијих особа је значајан елемент
повећања безбедности саобраћаја у граду и држави, јер су они важан ресурс својим
породицама, заједници и економији.
6.

ПРИЗНАЊА

Захваљујемо се члановима Пензионерског удружења Земун и Сурчин који
су пристали да попуне анкету, као и ученицима Саобраћајно-техничке школе који
су извршили анкетирање за овај рад.
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ИСТРАЖИВАЊЕ ПОНАШАЊА НЕСАВЕСНИХ ВОЗАЧА НАКОН
ПОНОВНОГ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА УПРАВЉАЊЕ
МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
RESEARCH ON BEHAVIOUR OF DRIVERS WITH REVOKED
DRIVING LICENSE AFTER REGAINING THE RIGHT TO OPERATE
MOTOR VEHICLES
Милан Илић1, Јовица Васиљевић2
Резиме: Несавесни возачи су група возача који су у Закону о безбедности саобраћаја на
путевима препознати као ризична категорија због несавесног и непрописног управљања
возилом у саобраћају. Процес рехабилитације ових возача подразумева извршење свих
Законом прописаних казнених мера укључујући и добијање казнених поена, присуство
обавезном семинару за унапређење знања и ставова и полагање испита на крају семинара.
Овај рад се бави квантификовањем ефеката процеса рехабилитације несавесних возача и
анализом утицајних фактора на промене њиховог понашања у саобраћају. У ту сврху
спроведено је анкетно истраживање на узорку од 82 бивша несавесна возача након најмање
18 месеци од поновног стицања права на управљање моторним возилом. Најзначајнији
податак је да ¾ њих није поново регистровано у чињењу саобраћајних прекршаја. Њихов
однос према кршењу саобраћајних прописа мерен „MTV“ скалом, показује да сад знатно ређе
чине саобраћајне прекршаје, посебно оне који се односе на управљање моторним возилом
под утицајем алкохола, непоштовање ограничења брзине и пролазак на црвено светло. Они
су и своје знање, поштовање саобраћајних прописа и бригу о себи и другим учесницима у
саобраћају проценили као знатно већу након процеса рехабилитације, него пре. Као најјачи
мотиватори за промену понашања показали су се они који се односе на нову могућност
ограничења управљања моторним возилом у саобраћају. Овим истраживањем је показано да
тренутно постоје позитивни ефекти процеса рехабилитације на несавесне возаче.
Кључне речи: Несавесни возачи, рехабилитација возача, промене понашања возача, казнени
поени
1
Илић Милан, маст. инж. саобр., Саветник директора, Агенција за безбедност саобраћаја, Михајла
Пупина 2, Београд, Србија, milan.ilic@abs.gov.rs
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Abstract: Drivers with revoked driving license present a group of drivers recognized by the Law on
Road Traffic Safety as a risky category due to reckless and illegal operating a vehicle in traffic. The
process of rehabilitation of these drivers means undertaking all measures prescribed by the Law,
including punitive points, presence at the obligatory seminar for improving the knowledge and
attitudes and taking an exam at the end of the seminar. This work is about quantifying the effects of
the rehabilitation process and analysis of contributory factors to their change of behavior in traffic.
The research has been conducted on a sample of 82 former drivers with revoked driving license
which has shown that they estimated their knowledge, obeying the traffic regulations and care of
themselves and other road users as significantly higher than before the the process of rehabilitation.
Significant data is that ¾ of them were not registered again in making traffic offences. Their
relationship towards disobeying traffic regulations was measured by the ’MTV’ scale, shows that
now they make traffic offences much less frequently, especially those related to operating a motor
vehicle under the influence of alcohol, disobeying the speed limit and going through the red light.
The biggest motivators for the change of behavior were those related to the new possibility of
limiting the operation of motor vehicles in traffic. This research shows that currently there are
positive effects of the process of rehabilitation of the drivers with the revoked driving license.
Keywords: drivers with revoked driving license, rehabilitation of drivers, change of drivers’
behavior, punitive points

1.

УВОД

Смртно страдање и тешко повређивање учесника у саобраћају на путевима у
Републици Србији је за стручну јавност и друштво неприхватљиво у тренутном
обиму. Свесно учешће у саобраћају подразумева прихватање одређеног ризика
односно вероватноће настанка неповољног догађаја. Међутим, ризик страдања у
саобраћајним незгодама у Републици Србији је вишеструко већи у односу на земље
са стабилним системом безбедности саобраћаја као што су Холандија, Шведска,
Велика Британија, Норвешка, Финска и др. (Стратегијa о безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије, „Сл. Гласник Републике Србије“, број 65/2015), у
даљем тексту Стратегија.
Успостављање стабилног система безбедности саобраћаја подразумева
контролисано управљање ризицима односно његово свођење на прихватљив ниво и
континуирано смањење броја настрадалих. Стратешким приступом у решавању
проблема могуће је управљати ризицима настанка саобраћајних незгода. „Основни
задатак рада у области безбедности у саобраћаја јесте елиминација опасности из
саобраћаја, кроз утицај на објективни ризик одвијања саобраћаја и субјективни
ризик учешћа у саобраћају“ (Јовановић, 2005).
Возачи рецидивисти или повратници у кршењу саобраћајних прописа су
категорија возача који угрожавају себе и друге учеснике у саобраћају и значајно
повећавају ризик настанка саобраћајне незгоде. Стратегијом је наглашен значај
активности свих одговорних субјеката друштва, усмерених ка одређеним циљним
групама учесника у саобраћају, међу којима су и „несавесни возачи“ односно возачи
којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања возилом. Стратегијом
је такође наведена неопходност успостављања ефикасног система контроле и
унапређење система рехабилитације „несавесних возача“. Наведени су најважнији
изазови које треба решити у успешно превазићи до 2020. године, међу којима и
подизање свести и формирање исправних ставова о безбедном понашању у
саобраћају. Један од важних утицајних фактора који томе могу допринети је и
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обавезан семинар унапређења знања за несавесне возаче које организује Агенција
за безбедност саобраћаја.
Предмет рада су новоформирани ставови и промене у понашању бивших
несавесних возача који поново учествују у саобраћају најмање 18 месеци након
поновног стицања права на управљање моторним возилом, као и фактори који утичу
на те промене.
Циљ рада је да се на основу процена ефеката рехабилитације несавесних возача
као и интензитета утицајних фактора на промену ставова и понашања у саобраћају,
одреде најефектније и најефикасније мере друштвене интервенције на повећање
безбедности саобраћаја у будућности.
Значај рада се огледа у процени промене свести и понашања у саобраћају
бивших „несавесних возача“ и идентификацији најутицајнијих фактора на насталу
промену и ефекте. Наведена сазнања омогућавају доношење адекватних закључака
и одлука у корекцији и побољшању процеса рехабилитације као и нове правце
истраживања.
Значај са аспекта локалне заједнице огледа се у подизању нивоа свести о
несавесним возачима, који учесталим кршењем саобраћајних прописа доприносе
значајном повећању ризика од настанка саобраћајних незгода на локалним као и на
државним путевима. Уколико је број несавесних возача већи и уколико је
недовољан ефекат процеса рехабилитације, утолико су већи и ризици учешћа у
саобраћају у локалној самоуправи.
Локална заједница би требало да формира базу података лиценцираних
предавача, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, као и да прати промену
броја несавесних возача, возача који су на путу да пређу у категорију несавесних,
возача који су завршили процес рехабилитације и поново учествују у саобраћају,
понашање током рехабилитације, односно у време забране управљања моторним
возилом у саобраћају. То су кораци менаџмента ризицима и стварање предуслова за
успостављање и управљање системом безбедности саобраћаја. Закључци многих
студија су да само координирано деловање субјеката може допринети вишем нивоу
безбедности на путевима (Bekefi, T. 2006; Bourgondien, M. 2012 и CARRS, 2011).
Преглед литературе:
Возаче који у саобраћају управљају возилом на несавестан и непрописан начин,
као и мере и поступке против таквих возача, дефинише Закон о безбедности
саобраћаја на путевима (ЗОБС, 2009).
Правилником о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је
одузета возачка дозвола (Правилник, 2011), прописује се наставни план и програм
обавезног семинара унапређењa знања из области безбедности саобраћаја, начин
организовања и спровођења обавезног семинара унапређењa знања из области
безбeдности саобраћаја, садржај и начин обављања испита унапређења знања из
области безбедности саобраћаја, садржај потврда и уверења, начин и поступак
њиховог издавања и начин вођења евиденција у поступку повраћаја права на
управљање моторним возилима. У Шпанији је између 2003. и 2007. године утврђен
веома позитиван ефекат на смањење броја погинулих у саобраћају на путу у односу
на друге европске земље, увођењем санкција у виду кезнених поена. Три фактора су
довела до промене понашања возача и то увођење казнених поена, убрзање
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извршења других санкција и јака медијска кампања (Izquierdo, F. Aparicio et al, 2011:
911-922).
Спровођење евалуације процеса рехабилитације возача је у оквиру
међународног пројекта „ANDREA“ наглашено као веома важно. Пројекат се бави
анализом програма рехабилитације у европским земљама. У пројекту „SUPRIME”
који се бави поређењем примера најбоље праксе рехабилитационих програма у
Европској Унији као и у Швајцарској и Норвешкој, дате су смернице за мерење
ефеката програма.
2.
2.1.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Припрема и поступак истраживања

Анкетно истраживање је спроведено у периоду децембар 2015. – јануар 2016.
године. Јединствени анкетни упитник направљен је у два формата ради лакшег
приступа што већем броју испитаника. Први формат је електронски упитник
направљен уз помоћ апликације „Google упитници“, а други формат је штампани
(папирни) упитник. Електронски упитници су прослеђени преко мејл адреса, а
папирни су послати на кућне адресе. Пре слања упитника испитаници су
контактирани телефоном и дали сагласност за анонимно учествовање у анкетирању
у научне сврхе, а тада су и бирали начин пријема и попуњавања упитника. Поштом
je послато 60 упитника а на крају је приспео 21 исправно попуњен. Електронским
путем је послато 78 упитника, а стигао је 61 одговор.
2.2.

Инструмент истраживања

Инструмент коришћен у овом истраживању је анкетни упитник креиран од
стране аутора у складу са задацима и циљевима истраживања. Упитници су
садржали кратко објашњење за попуњавање и напомену о анонимности.
Први део упитника односи се на социо-демографске карактеристике испитаника:
пол, старост, стручна спрема, занимање, место становања и похађања семинара.
Други део садржи питања везана за категорије возила за које поседује дозволу,
протекло време и укупну километражу пређену од поновног стицања дозволе,
разлоге (начињене прекршаје) за одузимање дозволе и евентуално учињене
прекршаје након поновног стицања права на управљање моторним возилом.
Трећи део упитника састоји се од неколико скала за мерење ставова, понашања
и мотивације. Прва је MTV скала (Motivations for Traffic Violations) (Akaateba et al,
2013), а састоји се од 2 подскале за процену односа према безбедности саобраћаја и
мотивације која лежи у основи чињења кршења саобраћајних прописа. Овде је
коришћена само прва подскала МТV, која идентификује однос према чињењу
саобраћајних прекршаја и састоји се од 9 изјава четвооростепене скале Ликертовог
типа, на којој се испитаници изјашњавају о учесталости чињења наведених
понашања (прекршаја) у протеклих годину дана (од 1 – никад, до 4 – увек)..
Друга скала коришћена у овом упитнику је формирана од стране аутора са
циљем се установе да ли је, и у којој мери, семинар који су похађали несавесни
возачи утицао на њих у когнитивној, конативној и афективној сфери. Скала се
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састоји од 2 подскале самопроцене, од којих свака садржи по 3 тврдње (изјаве/става)
у вези са знањем, понашањем (поштовањем прописа) и бригом о себи и другима у
саобраћају. Испитаници су се на петостепеној Ликертовој скали (од 1–уопште се не
слажем, до 5–потпуно се слажем) изјашњавали о степену свог слагања са наведеним
изјавама пре, а на другој подскали након процеса рехабилитације. Поређењем
добијених резултата самопроцене свог знања, понашања и бриге пре и након
семинара, могуће је утврдити да ли је, у којој мери, и у којој сфери семинар имао
утицаја на несавесне возаче.
Последња скала коришћена у овом истраживању садржи списак од 7 санкција и
последица чињења прекршаја у саобраћају, а испитаници су се на петостепеној
скали Ликертовог типа (од 1-никакав утицај, до 5-огроман утицај) изјашњавали о
утицају сваке појединачно на њихову промену у понашању. Казне и санкције један
од фактора који мотивишу возаче на промену понашања, а овим мерењем ће се
утврдити које санкције су најјачи мотиватори.
2.3.

Методологија

За унос и обраду података добијених анкетирањем коришћен је програмски
пакет SPSS for Windows (v20). Статистичка анализа подразумева коришћење
дескриптивне статистике, параметријских или непараметријских тестова и
корелације. Најзначајнији резултати биће табеларно и графички приказани.
2.4.

Узорак

Узорак у овом истраживању чини 82 испитаника што овај узорак сврстава у ред
средњих. Популација несавесних возача који су стекли право на поновно управљање
моторним возилом и похађали семинар је око 1100, док је оних код којих је прошло
најмање 18 месеци од поновног полагања око 800. За анализу је одређено да се
користе само одговори испитаника који учествују у саобраћају најмање 18 месеци
јер је процена аутора је да је то довољан период учешћа у саобраћају за који су
имали прилике да својим понашањем покажу ефекте рехабилитације и склоност ка
рецидивизму. У односу на ове податке, узорак од 82 представља око 10% популације
што га чини довољно великим за извођење закључака на ову малу, специфичну и
истраживачима тешко доступну популацију.
2.5.

Структура узорка

У узорку доминирају испитаници мушког пола (97,6%) и они са завршеном
средњом школом (58,5%). Просечна старост износи 35,8 година, док 50% узорка
чине млади од 22 до 32 године. Да је узорак територијално добро распоређен, говори
и чињеница да 82 испитаника живе у више од 50 различитих места широм Србије.
Просечно протекло време од поновног стицања права на управљање моторним
возилом је 26,6 месеци, односно нешто више од 2 године и 2,5 месеца. Просечна
укупна пређена километража испитаника у узорку, након поновног стицања права
на управљање моторним возилом је 50.929 км. Постоје велика одступања од
просека, с обзиром да је минимум 1000 км, а максимум 204.000 км. Око 50%
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испитаника у узорку изјаснило се да је укупно прешло мање од 25.000 км. Убедљиво
највише испитаника (64,6%) се изјаснило да им је вожња у алкохолисаном стању
основни, или један од основних разлога одузимања дозволе, а чак код 18,2% њих је
то било више од једанпут. Остали прекршаји које су чинили испитаници су:
прекорачење брзине (13,4%), насилничка вожња (6,1%), пролазак на црвено светло
(13,1%), незаустављање на знак овлашћеног лица (12,2%), управљање возилом без
одговарајуће категорије (15,8%), управљање нерегистрованим возилом (12,2%),
прелазак преко пуне линије (12,2%), вожња под забраном (15,8%), незгода са
повређеним лицима (6,1%) и незгода са погинулим особама (3,7%).
3.

РЕЗУЛТАТИ

Међу одговорима на питање о чињењу и врсти прекршаја након поновног
добијања возачке дозволе (Табела 1), у огромној мери доминира (75,6%) негативан
одговор.
Табела 1. Прекршаји након поновног остваривања права на управљање моторним возилом
у саобраћају

Нисам учинио/ла прекршаје
Вожња под утицајем алкохола
Прекорачење брзине
Невезивање сигурносног појаса
Непрописно паркирање
Вожња без дневних светала
Претицање на месту где је забрањено

Frequency

Percent

62
3
7
7
1
1
1

75.6
3.7
8.5
8.5
1.2
1.2
1.2

Valid Percent
75.6
3.7
8.5
8.5
1.2
1.2
1.2

Најчешћи прекршаји везани су за прекорачење дозвољене брзине и невезивање
сигурносног појаса. Укупно 3 (3,7%) испитаника учинила су прекршај у вези са
вожњом под дејством алкохола. Истовремено, само један испитаник је у периоду од
најмање 18 месеци изазвао саобраћајну незгоду, без повређених лица, а настанку
саобраћајне незгоде допринео је умор возача.
Резултати мерења на МТV (под)скали за процену односа према безбедности
саобраћаја приказани су у Табели 2. Најчешће кршење прописа везано је за употребу
сигурносног појаса (М=2,96), употребу мобилног телефона током вожње (М=3,17),
прекорачење ограничења брзине (М=3,24) и непропуштање пешака на пешачком
прелазу (М=3,39).
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Табела 2. МТV - Однос према безбедности саобраћаја
N

Min

Max

Mean

Пролазим на црвено светло
Возим под дејством алкохола
Скрећем непрописно да се пробијем кроз
гужву
Претичем на месту где је претицање
забрањено
Возим превише близу возила испред себе
Не заустављам се на пешачком када пешаци
чекају да прођу
Прекорачујем ограничење брзине
Користим мобилни телефон у вожњи

82
82

3
3

4
4

3.99
3.90

Std.
Deviation
0.110
0.299

82

1

4

3.76

0.713

82

3

4

3.73

0.446

82

1

4

3.61

0.681

82

1

4

3.39

1.027

82
82

1
1

4
4

3.24
3.17

0.746
0.761

Не везујем појас

82

1

4

2.96

1.169

У којој мери испитаници перципирају семинар као фактор који делује на њих у
когнитивном (знање), конативном (понашање/поштовање прописа) и афективном
(брига о себи и другима) домену у саобраћају, пре и после семинара, приказано је
на Слици 1. Сва три мерене димензије показују већу просечну вредност након
обавезног семинара унапређења знања за несавесне возаче.

Слика 1. Самопроцена знања, понашања и бриге у саобраћају пре и после семинара

Да би се напредак након семинара на све три димензије могао третирати као
значајан, а семинар као фактор који утиче на промену код несавесних возача у овим
сферама, приступило се тестирању значајности утврђених разлика у аритметичким
срединама упареним t-testom (Paried Samples t-test).
За димензију „знање о саобраћају“ пре и после семинара, постоје статистички
значајне разлике (t=7.157; df=81; p=0.000) што значи да су несавесни возачи своје
знање о саобраћају проценили значајно већим након семинара него пре њега.
Статистичка значајност разлика добијена је и за димензију „поштовање
саобраћајних прописа“ пре и после семинара (t=10.339; df=81; p=0.000) и димензију
„брига о себи и другима“ (t=8.506; df=81; p=0.000). То значи да су несавесни возачи
поштовање саобраћајних прописа и бригу о себи и другима у саобраћају након
семинара проценили као значајно већу него пре семинара.
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За један од основних мотива за промену понашања уопште, па тако и у
саобраћају, сматрају се казне, санкције и последице које следе за непожељна
понашања. Које санкције и последице имају најјаче дејство, тј. могу бити
мотиватори за избегавање кршења саобраћајних прописа, приказано је у Табели 3.
Као најјачи мотиватори за избегавање чињења саобраћајних прекршаја показали
су се „Могућност да ми поново буде одузета дозвола“ (М=4,57) и „Време забране
управљања моторним возилом“ (М=4,50). Ова два мотиватора имају и најмању
стандардну девијацију (SD), тј. одступање расподеле одговора од просечне, што
такође указује на њихов значај и јачину. Најслабији мотиватор је „боравак у
притвору“ (М=3,98).
Табела 3. Санкције и последице као мотиватори промене понашања

Могућност да ми поново буде одузета
возачка дозвола
Време забране управљања моторним
возилом
Чињеница да је неко други могао настрадати
Висина новчане казне
Чињеница да сам могао настрадати
Добијени казнени поени
Боравак у притвору

N

Mean

Std.
Deviation

82

4.57

0.956

82

4.50

0.972

82
82

4.35
4.23

1.261
1.220

82

4.21

1.312

82
82

4.20
3.98

1.127
1.457

Применом F-testa (ANOVA) нису установљене статистички значајне разлике
између испитаника различитог степена образовања у односу на све мерене
параметре (ставове, мотиваторе, однос према кршењу саобраћајних прописа). У
свим тестирањима p>0.05.
Тестирање t-testom за 2 групе (категорије) испитаника, где су једна група
испитаници који су возили под дејством алкохола пре одузимања дозволе, а друга
они који нису, нађене су статистички значајне разлике на варијабли „брига о себи и
другима пре семинара“ (t=3.730; df=80; p=0.000). Сада су несавесни возачи, који су
раније возили под дејством алкохола свесни и признају да су у знатно мањој мери
бринули о себи и другима у саобраћају.
Применом Пирсонове корелације, између старости испитаника и свих мерених
параметара, установљене су 3 статистички значајне везе. Прва је негативна
корелација старости и коришћења мобилног телефона у вожњи (r=-0.224;
Sig.=0.043) где се са старошћу смањује учесталост коришћења мобилног телефона.
Друга добијена је позитивна корелација (r=0.245; Sig.=0.026) која указује на
учесталије заустављање на пешачком прелазу са порастом броја година испитаника,
док трећа нађена веза (r=0.245; Sig.=0.026) указује на пораст значаја мотиватора
„висина новчане казне“ са старошћу несавесних возача.
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4.

ДИСКУСИЈА

Први значајан резултат који говори о промени понашања несавесних возача
односи се на одговор на питања да ли су учинили саобраћајни прекршај који је
регистрован и да ли су имали саобраћајну незгоду након поновног добијања права
на управљање моторним возилом (Табела 1). Значајан проценат (75,6%) испитаника,
који су сви раније чинили прекршаје због којих им је одузета дозвола, сада није
чинио (регистроване) прекршаје, а међу учињеним прекршајима доминирају они
који се односе на прекорачење дозвољене брзине и невезивање сигурносног појаса.
Охрабрујући налаз односи се на прекршаје везане за вожњу по дејством алкохола.
Тај прекршај је био најдоминантнији (64,6%) пре одузимања дозволе, док се бар 18
месеци након похађања семинара и поновног стицања права на управљање
моторним возилом појавио само код 3 (3,7%) испитаника. Овај податак свакако
говори о значајној рехабилитацији несавесних возача по овом питању.
Однос према чињењу најтежих прекршаја (пролазак на црвено, вожња под
дејством алкохола, претицање на месту где је забрањено) може се сматрати
прилично одговорним. Нешто неодговорнији однос испитаници поново показују
спрам везивања сигурносног појаса, прекорачења брзине, употребе мобилног
телефона у вожњи и непропуштања пешака на пешачком прелазу. Испитаници
њихово кршење, вероватно, не сматрају посебно опасним по безбедност, а новчане
казне и казнене поене мање мотивишућим од других фактора. Због тога би у
будућности требало ставити акценат на подизање свести о значају поштовања и ова
4 прописа, јер ту постоји значајан простор за напредак. Може се закључити и да би
оштрија казнена политика допринела већем поштовању прописа.
Иако је поштовање саобраћајних прописа и пре и после семинара по
самопроцени испитаника била димензија коју најмањој мери изражена (М1=3,35;
М2=4,43), на њој је направљен највећи просечан напредак од М2-М1=1,08. Ипак,
поштовање саобраћајних прописа је сфера у којој постоји и даље највише простора,
али и потребе за унапређење у будућности.
Донекле неочекивани су резултати о санкцијама и последицама које најјаче
делују на промену понашања несавесних возача. Очекивања су се кретала у оквиру
тога да би најјачи мотиватори могли бити „чињеница да сам могао настрадати“ и
„чињеница да је неко други могао настрадати“, као и „висина новчане казне“. Због
тога, овакви резултати где су најјачи мотиватори „могућност да ми поново буде
одузета дозвола“ и „време трајања забране“, могли тумачити и искуствено, у смислу
да већина испитаника није учествовала, или имала искуство страдања у саобраћају,
док је свима била одузета возачка дозвола одређени временски период, па им је то
искуство најнепожељније.
5.

ЗАКЉУЧАК

Мерење ефеката одређених мера, један је од најважнијих делова увођења
промена у свим областима па тако и у области безбедности саобраћаја. На основу
података о ефектима утврђује се ниво очекиване промене и доносе адекватне одлуке
о новим корацима ка унапређењу система безбедности саобраћаја. Законом о
безбедности саобраћаја на путевима од 2009. године је између осталог уведен
систем казнених поена који је почео са применом 2012. године. Искуства и
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препоруке међународних пројеката и радова на ову тему указују да евалуацију
процеса и анализу ефеката треба спроводити како би се на основу њих доносиле
одлуке у ком правцу унапређивати процес рехабилитације и друге мере друштвене
интервенције.
Овим истраживањем је показано да постоји побољшање у понашању бивших
несавесних возача у саобраћају у односу на ранији период пре губитка права на
управљање моторним возилом. Такође је показано да постоји одрживост
новоформираних ставова и исправног понашања јер су испитаници након протка
у просеку две године и три месеца од поновног добијања возачке дозволе, мање
учествовали у чињењу прекршаја и саобраћајним незгодама у односу на период пре
одузимања дозволе, ставови о неопходности поштовања прописа су побољшани и
знање о саобраћају је веће. Ови подаци су добијени на основу њиховог
самопријављивања и свакако да треба узети у обзир давање друштвено пожељних
одговора. За константно, прецизно и поуздано мерење ових показатеља неопходно
је успоставити модел аутоматског праћења ефеката процеса рехабилитације у
Републици Србији, кроз постојеће новоформиране базе података поштујући
прописе о заштити личних података.
6.
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УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА МЛАДИХ УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ
ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАЦИЈЕ
IMPROVEMENT OF YOUNG ROAD USERS BEHAVIOR IN LOCAL
COMMUNITY IMPLEMENTING PEER EDUCATION METHOD
Немања Радовић1, Светлана Величковић2, Урош Јовановић3
Резиме:
Многе организације активно унапређују безбедност саобраћаја у Србији
примењујући различите методе. Узевши у обзир актуелно стање безбедности саобраћаја у
Београду, одлучено је да се покрене нови школски пројекат ради унапређења понашања
младих учесника у саобраћају. На трибини вршњаци међусобно дискутују након чега следи
кратко предавање које држе ученици. Учесници дискусије о темама важним за безбедност
саобраћаја су чланови тима за вршњачку едукацију, као и случајно изабрани ученици из
публике. Пре дискусије чланови тима замоле публику да учествује у краткој анкети како би
се утврдили њихови ставови и знање о безбедности саобраћаја. Отворена расправа открива
важне чињенице о којима се касније говори у предавању. Сврха трибине је да се подстакне
безбедно понашање у саобраћају. Након сваке трибине спроводи се евалуација. Она
показује да се младима овај метод допада и да га добро прихватају. Међутим, крајњи
резултат још увек није на задовољавајућем нивоу, јер евалуациони подаци указују да готово
половина учесника трибине и даље има потешкоћа у усвајању модела безбедног понашања
у саобраћају. То охрабрује да се настави са пројектом вршњачке едукације, да се настоји да
се пројекат побољша и да се учи о ставовима младих о безбедности саобраћаја. Пројектом
се жели унапредити безбедност саобраћаја у локалној заједници и подстакне безбедно
понашање у саобраћају.
Кључне речи: Вршњачка едукација, трибина/дискусија о безбедности саобраћаја,
понашање младих учесника у саобраћају
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Београд, Србија, nemanja.m.radovic@gmail.com
2
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ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Abstract: Many organizations are actively improving traffic safety in Serbia using various
methods. After considering current state of traffic safety in Belgrade, it is decided to launch a new
school project for improvement of young raod users behavior. Age group discussion method is
applied, followed by brief lectures performed by students. Participants of age group discussion on
relevant traffic safety topics are members of peer education team, as well as randomly chosen
students in audience. Before the discussion, the team asks students in audience to take a brief
survey in order to determine their opinion on traffic safety and level of knowledge. Open
discussion reveals important facts that we later address through the lecture. The discussion and
lecture are designed to encourage safer road users behavior. Evaluation is conducted after each
discussion. Evaluation shows that this method is well-accepted by young road users. However, end
result is not satisfactory, since evaluation data suggests that almost half of participants still have
difficulties in accepting the model of safe behavior. This encourages to continue with peer
education project, make efforts to improve it and learn about young road user attitude. The aim of
this project is to improve traffic safety in a local community by learning about road safety and
responsible behavior in traffic.
Keywords: Peer education, age group discussion, young road users behavior

1.

УВОД

Све је веће страдање младих учесника у саобраћају (трећина страдалих лица),
због чега је неопходно предузети одређене кораке и мере у сврху унапређења
њиховог понашања. У Стратегији безбедности саобраћаја Републике Србије за
период од 2015 - 2020. године4 наводе се, као основа за унапређење безбедности
саобраћаја, континуиран систем едукације и превентивних активности којима ће се
утицати на свест о проблему безбедности саобраћаја, успостављање и спровођење
вршњачке едукације. Према Закону о безбедности саобраћаја5 образовно –
васпитне установе (предшколске установе, основне школе, средње школе итд. ) су
одговорне за саобраћајно образовање и васпитање ученика и представљају један од
најзначајнијих субјеката који доприноси унапређењу знања, ставова, вештина и
понашања учесника у саобраћају. Полазећи од те чињенице, започет је школски
пројекат о безбедности младих у саобраћају. Постављена су три циља:
• да се кроз овај пројекат врши едукацијa младих учесника у саобраћају
о значају безбедног понашања у саобраћају,
• да се помогне младима да едукују своје вршњаке о значају безбедног
понашања у саобраћају, и
• да се на тај начин шире позитивни ставови о безбедном понашању
учесника у саобраћају.
Безбедност младих у саобраћају је тема којом се данас у Србији баве многи.
Мало је оних који свакодневно живе и раде са младима у средњим школама.
Наставници у средњим школама су повлашћени јер имају прилику да буду на
извору важних информација о ставовима младих, јер понашање човека као
најважнијег чиниоца безбедности саобраћаја пре свега зависи од његовог става
према сопственој и туђој безбедности у саобраћају. Таква прилика је искоришћена
4
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015 – 2020. године
(2015), Службени гласник Републике Србије бр. 64/2015.
5
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009), Службени гласник Републике Србије бр. 41/09,
53/10, 101/11.
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кроз пројекат вршњачке едукације – Трибина о безбедности младих у саобраћају,
имајући у виду да је вршњачка едукација међународно признат метод, који се
сматра једним од најважнијих и најефективнијих метода образовања младих. Као
таква, вршњачка едукација6 подразумева континуиран, систематизован и плански
вођен процес преношења образовних порука вршњачким групама, усмерен на
изазивање промена на индивидуалном и на групном нивоу, што је управо и циљ –
да се изазову промене у понашању младих учесника у саобраћају тј. да се
унапреди.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У пројекту учествују ученици Техничке школе ГСП. Трибина почиње
представљањем водитеља трибине и учесника дискусије, од којих су поједини
случајно изабрани из редова публике.
Након завршетка дискусије у којој су поред изабраних дискутаната и ученици
из публике имали прилику да изнесу своје мишљење и постављају питања,
водитељ прелази на анализу анкета које су ученици – слушаоци трибине
попуњавали пре почетка трибине. Анкете садрже одређени број питања о
ставовима у вези изабране теме важне за безбедност младих у саобраћају, али и
питања која оцењују знање о тој теми. Анкете су затвореног типа и ученици
најчешће треба да изаберу један или два тачна од четири или пет понуђених
одговора. Водитељ саопштава успешност ученика у решавању питања везаних за
знање и који су тачни одговори. Понекад ученици коментаришу тачне одговоре.
Целокупан ток дискусије води ка закључном делу трибине – предавању уз
одговарајућу презентацију на пројектору. Презентацију и предавање припремају
ученици уз помоћ наставника. Садржај предавања није директно усмерен на
анализу и објашњење како одређени облик ризичног понашања у саобраћају
изазива опасне ситуације и како те ситуације избећи. Напротив, сматрајући да
ученици немају потребна стручна знања за вршење анализа случаја или вештачење
одређених примера саобраћајних незгода, одлучено је да се предавање потпуно
преусмери на последице небезбедног понашања у саобраћају. Предавачи се
смењују током предавања и свако прича један мали део, што доприноси
квалитетнијем излагању предавача и динамици предавања. Користе се доступне
статистике, графови и слике које ученици проналазе на интернету. Текстови који
прате слике и сама излагања се слажу у својеврсни сценарио за трибину и
пажљиво се планирају.
Циљеви предавања су да одређени облик ризичног понашања буде препознат
од стране слушалаца, да се кроз приказ последица аргументује зашто не треба
поступати ризично и наравно, да се што је могуће више утиче на изградњу
негативног става слушалаца према ризичном понашању, односно формира
позитиван став према безбедности саобраћаја.
Успешност реализације задатака, који предавачи постављају кроз трибину, се
проверава кроз евалуациони образац који слушаоци попуњавају на крају трибине.
Статистика о броју повређених или погинулих младих учесника у саобраћају се
кроз примере приказује као релативна вероватноћа да се одређени ризик догоди и
6
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постаје аргумент који слушаоци могу да користе у дискусији са пријатељима или
једноставно као кључни разлог зашто убудуће неће да се ризично понашају у
саобраћају. Основни ризици за младе у саобраћају су висока попуњеност возила
када млади излазе у ноћни провод, неискуство возача и велика брзина,
алкохолисаност свих у возилу и умор који утичу на психофизичке карактеристике
возача и понашање путника. Имајући у виду да већина слушалаца (ученика) још
увек нема свој аутомобил, али да они који имају возачку дозволу (углавном
пробну) често имају прилику да возе своје вршњаке, фокус предавања је на
безбедности младих путника у аутомобилима. На пример, циљ је да ученици не
пристају да буду путници у возилима којима управљају вршњаци и други возачи
који возе када су под дејством алкохола или док управљају возилом прекорачују
ограничења брзине. Задатак предавача је да својим предавањем постигну да
слушаоци запамте број младих који су изгубили живот у последњих неколико
година управо због незгода које су настале услед непрописне и неприлагођене
брзине или лошег психофизичког стања возача (алкохолисаности). Релативно
објашњење обима последица види се у примеру да је за две године (2013 - 2014)
погинуло 293 младих, што је 10 одељења једне школе. Када се узме пример да је
2014. године 133 младих погинуло у саобраћају и да у години има 52 викенда, уз
претпоставку да тада млади најчешће излазе, лако се покаже да се сваке вечери
један од њих више никада не врати кући. Овакво тумачење, мада релативно,
оставља снажан утисак на слушаоце трибине.
Можда ученици нису стручни да објасне узроке и околности настанка
саобраћајне незгоде, али свакако могу да разумеју последице. Примери из
вршњачке групе са потресним исповестима чланова тима о губитку драгих
пријатеља и рођака или тешким повредама које остављају трајне последице
појачавају утисак који на слушаоце оставља дискусија и предавање. Неретко поред
чланова тима своја искуства износе и слушаоци из публике, па је важно што у
пројекту учествују и школски психолози који узнемирене ученике знају да смире.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Трибина се спроводи другу годину за редом, уз модификације у сваком
наредном циклусу. Након првог циклуса, циљ је био формирање сталног тима за
вршњачку едукацију. После годину дана и неколико трибина успешно је
оформљен први састав школског тима за вршњачку едукацију.
Други циклус је увео нови метод који је претходно описан. Очекивања су била
да се повећа интересовање ученика и испитају ставови о брзој вожњи. Циљна
група су били ученици трећег и четвртог разреда саобраћајне струке у Техничкој
школи ГСП. У три профила се школују ученици са различитим нивоима
образовања, од ученика огледних одељења техничара за безбедност саобраћаја,
преко техничара друмског саобраћаја, до занатлија – возача моторних возила.
3.1.

Прва трибина „Брзина као ризик у саобраћају“

Анкете пре трибине показале су да ученици већином имају позитиван и
безбедан став када је реч о брзој и опасној вожњи. На пример, 60% ученика каже
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да се они и њихови пријатељи труде да се придржавају ограничења брзине, а мање
од 5% каже да никад не поштује ограничење брзине на путу. Ипак, само 30% ће
опоменути возача који их вози уколико се возило креће непрописном или
неприлагођеном брзином.
Слика 1. Графикони који приказују ставове ученика пре и после трибине о брзини
Ставови пре евалуације

небезбедни
49
22%

остали
103
47%

безбедни
69
31%

Ставови после евалуације
небезбедни
34
15%
безбедни
99
45%
остали
88
40%

Унапред се рачунало да ће неискуство едукатора утицати на резултате, што се
донекле и потврдило. Циљ дискусије и предавања је био да се код слушалаца
формира став да неће дозволити да их други возе брзо и ризично. Евалуација је
показала да је мали број ученика после одслушане трибине усвојио препоруку да
никад не пристане да путује у возилу са возачем који вози брзо, а тек последња
одржана трибина постигла је натполовичан безбедан став слушалаца у виду
одговора да никада неће дозволити да их неко вози брзо и ризично. Укупно
посматрано, повећање броја безбедних у односу на стање пре трибине је 60%,
обзиром да се са 30% број безбедних повећао на 45%. Ипак, укупно посматрано
трибина није остварила успех у овом погледу и зато је тим проширен за наредни
циклус и тему алкохол.
Треба истаћи да су први тим од 10 чланова чинили претежно ученици трећег
разреда, без довољно знања о безбедности саобраћаја, јер су тек почели са
слушањем тог предмета. У проширеном тиму већину чине ученици четвртог
разреда. Поред неуспеха у погледу поруке коју је трибина носила, може се
сматрати да је дуплирање броја ученика који су се укључили у рад тима важан
резултат прве серије трибина.
3.2.

Друга трибина „Алкохол као ризик у саобраћају“

Тема друге серије трибина је била алкохол и његов утицај на безбедност
саобраћаја. То је била посебно атрактивна тема међу ученицима. Ове трибине су
реализоване уочи новогодишњих празника, када долази до велике еуфорије код
младих због празника, са јасном идејом да се пошаље упозорење ученицима да се
безбедно понашају у саобраћају.
На питањe да ли ће дозволити да их вози возач под дејством алкохола понуђени
су одговори никад, понекад и да. Тврдњу да не пију када возе допунили смо
разлозима као што су жеља да избегну плаћање казне, узроковање својег и
страдања других учесника у саобраћају и негативан одговор да ПИЈУ И ВОЗЕ.
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Резултати на узорку од 169 ученика из 9 одељења показују да је пре трибине
анкетирањем утврђeно да je 55% ученика показало безбедне ставове у погледу
вожње под дејством алкохола. После одслушане трибине 80% ученика је исказало
апсолутно безбедан став, јер тврде да никада неће дозволити да их вози возач под
дејством алкохола, као и да никада неће управљати возилом док су под дејством
алкохола. Насупрот њима, 7% изнело је апсолутно небезбедне ставове. Када је реч
о 13% ученика који су исказали делимично безбедне ставове, очекивано је највећи
изазов да у друштву остану доследни и одбију да их возе пијани возачи, јер тврде
да то понекад не могу да избегну. Ова група ученика је посебно важна, јер ако се
аргументима оснаже да буду доследни у безбедним ставовима, добри су изгледи да
се створе веома безбедне и савесне генерације будућих возача.
Слика 2. Графикони који приказују ставове ученика пре и после трибине о алкохолу
Ставови пре евалуације
небезбедни
13
8%

остали
62
37%

Ставови после евалуације

остали
22
13%

безбедни
94
55%

небезбедни
12
7%

безбедни
135
80%

Посебно је интересантно да на самој трибини водитељ завршава питањем које
поставља свима: „Да ли себе пре видиш као жртву пијаног и бахатог возача или
као алкохолисаног изазивача туђе несреће?“. На постављено питање до сада нико
није одговорио да себе види као изазивача туђе несреће. Наравно да нико себе не
види у лошем светлу, људи рационализују своје поступке, али предстоји пуно
посла како би сви постали потпуно свесни ризика које носи алкохол у саобраћају.
Након празника је спроведена анкета међу ученицима да се процени колико су
се придржавали пренетих порука о безбедном учествовању у саобраћају. Велика
већина је изнела своје ставове да се придржавала савета.
3.3.

Значај резултата едукације за безбедност саобраћаја у локалној
заједници

Кроз наредне трибине које ће обрађивати теме употребе мобилних телефона,
заштитне кациге и слично, очекује се да ће се повећати број ученика чији су
ставови потпуно безбедни.
Када је реч о задацима које треба реализовати током предавања постигнуто је
да преко 80% ученика након трибине запамти тачне податке о броју погинулих
које им саопштавају едукатори током предавања.
Такође, утисци су позитивни и око 60% ученика каже да се први пут сусрећу са
оваквим обликом едукације, док њих 75% тврди да им се трибина допада и да је
корисна.
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Циљ је да већина ученика у будућности сарађује са тимом за вршњачку
едукацију. Овде се говори о броју од око 400 ученика, па се подразумева да ће за
постизање тако доброг резултата бити неопходно доста времена и залагања.
Коначно, на узорку од 115 ученика, потврђена је претпоставка да се њихова
путовања аутомобилом одвијају у ближој околини места где живе. Од свих
путовања које ученици реализују у путничким аутомобилима 43,5% су на
релацијама до 10 километара, а 21,7% на релацијама до 30 километара. Значај
понашања младих у саобраћају изузетно је велики за локалну заједницу. Уколико
локалне самоуправе препознају важност промовисања безбедног учешћа младих у
саобраћају, може се очекивати и да ће међу осталима и овај модел вршњачке
едукације допринети повећању безбедности саобраћаја у локалним зајeдницама
широм Србије.
Слика 3. Графикон дужине путовања ученика аутомобилом
Дужине путовања аутомобилом

преко 30 км
40
35%

до 10 км
50
43%

од 10 до 30 км
25
22%

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ

На први поглед, до сада речено не открива ништа ново, што у саобраћајном
образовању и васпитању у Србији није већ опробано. Предавања о безбедности на
различитим нивоима стручности, па и пројекти вршњачке едукације који се
увелико спроводе методички су засновани на класичном предавању, комбинацији
примене презентације и предавања и студијама случаја. Примери личних
искустава који се могу чути су потресни, али и даље недовољно блиски младима.
Слушајући људе које не познају лично, без претходне прилике да се са
предавачима ближе упознају, ученици осећају баријеру према особама које
спроводе едукацију и ефекат блискости генерација које преносе и стичу знања не
остварује се у потпуности.
Треба истаћи да вршњачку едукацију могу и треба да спроводе вршњаци
међусобно, док је учешће старијих у самом процесу потпуна деформација процеса
и представља излазак из оквира вршњачке групе. Посебно су погрешни модели
који комбинују излагања младих и старијих едукатора. Компетентност младих је
далеко мања и њихови аргументи немају снагу као када их износе старији и
искуснији, а посебно када је реч о инжењерима, наставницима и професорима.
Тада млади уместо да прихвате ставове својих вршњака, лако увиђају да снага
аргумената не долази изнутра, из њихове узрасне групе, већ напротив ти
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аргументи су слаби и млади предавачи уз старије изгледају некомпетентно и губе
ауторитет. Млади предавачи губе ауторитет, а вршњачка едукација губи смисао и
постаје само још једна лекција коју искусни и старији покушавају да их науче.
После свега реченог, треба ли истицати бесмисленост учешћа полиције у процесу
вршњачке едукације?
Краткорочни циљеви трибина су једноставни, а задаци лако оствариви. Ипак,
дугорочни циљ пројекта је стављање питања безбедности младих у саобраћају у
центар пажње ученика. Намера је да се подстакну млади да међусобно дискутују о
безбедности саобраћаја и када се друже ван школе, да науче који су основни
ризици у саобраћају и зашто је важно да знају за те ризике, као и да им се понуде
аргументи за правилно расуђивање.
Уколико се успе са реализацијом краткорочних циљева, може се очекивати да
ће се кроз циклусе којима се обрађују различите теме из области безбедности
саобраћаја, повећавати број ученика који се укључују у реализацију едукације.
Наравно, из првобитног тима за вршњачку едукацију ће остати они ученици који
су задовољни својим ангажманом и њима ће се прикључити нови, који буду
заинтересовани за сарадњу. Колико год изгледало да је број ученика који раде у
тиму мали (посебно у поређењу са бројем ученика у циљној групи – стотине ђака у
школи), овај циклични систем смењивања ученика у тиму и његово проширивање
су плански и дугорочно треба да омогуће да се у пројекат вршњачке едукације
укључи што више ученика. То је сигуран знак да су ти ученици промотери
безбедности саобраћаја и пример својим вршњацима.
Остваривање добрих резултата применом метода вршњачке едукације по
представљеном моделу зависи од континуитета спровођења трибина. После прве
трибине резултати су били позитивни, али је друга трибина показала још бољи
резултат у погледу унапређења ставова ученика.
Позитивни примери су данас ретки и недовољно се промовише позитивно
понашање. Кампање су усмерене на истицање негативних појава у саобраћају и
медији склони сензацијама радије објављују потресне слике и снимке страдања,
док се позитивни примери безбедног понашања сматрају нормалним и не придаје
им се дужна пажња. Мотивисати младе да својим примером промовишу позитивне
вредности у нашој земљи није лако. Бахатост и некултура су свуда и сваки
појединац који покуша да се томе супротстави је изложен подсмеху. Зато је
неопходно охрабрити младе да позитивне ставове о безбедности треба да заступају
међу својим вршњацима, али истовремено им обезбедити и аргументе како да
своје ставове учине разумљивим и прихватљивим већини њихових пријатеља и
вршњака.
Никако се не сме дозволити да ученици – промотери постану замена за
наставнике и лажним ауторитетом намећу своје ставове (или ставове старијих), већ
им треба помоћи да науче, како да из рањиве позиције промотера саобраћајне
културе привуку што више симпатија и тако учине небезбедно и бахато понашање
непожељним, неприхватљивим и приволе већину да такво понашање одбаци и
јавно осуди. Чак и када признају своје грешке и не препознају опасности у својим
поступцима, морају се поступно и без осуде охрабрити да сами прихвате исправне
и одбаце своје небезбедне ставове.
Овде се на жалост треба дотаћи поразних података о висини казни за учиниоце
најтежих дела против безбедности јавног саобраћаја. Судови у Србији ретко
изричу строге казне, управо супротно, благом казненом политиком судова, шаље
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се порука да бахати возачи имају благонаклоност државе. Посебно треба истаћи да
је прекршајна одговорност, за разлику од кривичне изузетно неуједначена,
селективно се примењује и садржи и драконске санкције за прекршаје који
суштински не представљају озбиљно угрожавање безбедности саобраћаја.
Прекршајни поступци и казне који под изговором да треба да представљају
превентиву и да одвраћају учеснике у саобраћају од чињења прекршаја не могу да
служе тој сврси. Казна је санкција за већ учињено дело. Апстрактна опасност да ће
неко нерегистрованим возилом изазвати саобраћајну незгоду или невезивањем
појаса себи угрозити живот, ипак су лична одговорност пре свега возача према
самом себи. С друге стране, поставља се питање да ли је и када кажњен возач који
се није прописно зауставио по наредби саобраћајног знака „обавезно
заустављање“, изузев на полагању практичног дела возачког испита!
Наши ученици, будући полицајци, тужиоци, судије или обични грађани, ће
једног дана гласно поручити да је садашња пракса судова неприхватљива, под
условом да се ти ученици данас придобију и од њих створи покретачка снага за
безбеднији саобраћај у Србији.
Где је улога вршњачке едукације у локалној заједници? Ово питање има
једноставан одговор. Показано је да ученици, млади возачи и путници у
аутомобилима којима управљају млади возачи, најчешће путују на кратким
релацијама. Изласци у град и вожња са друштвом одвијају се на кратким
релацијама, управо у локалној средини у којој млади и живе и школују се. Сваки
млади учесник у саобраћају који прихвати безбедне ставове и промовише
позитивне ставове о безбедности саобраћаја, је један мање млади човек у групи
неискусних и неопрезних који угрожавају безбедност саобраћаја управо у својој
најближој околини.
На једној трибини се догодила апсурдна ситуација да су одговори једног од
чланова тима, односно мишљење били другачији од позитивних ставова о
безбедности саобраћаја. Међутим, временом кроз интересантан рад са вршњацима,
дискусије на трибинама, презентације и видео клипове и тај члан тима полако
мења своје ставове. Већина ученика који су били гости на трибинама никада до
сада није чуло ништа слично о промовисању безбедности саобраћаја или се
сусрело са тим у мањој мери.
Пројекат се може даље развијати и укључити и друге групе и узрасте, на
пример, пензионере или лица са инвалидитетом преко њихових удружења, имајући
у виду да су једна од најрањивијих категорија учесника у саобраћају. Даљи кораци
би били посете домовима за старе у оквиру локалне заједнице где би се
промовисало безбедно учествовање у саобраћају. Старе особе би са ученицима
могли да заједнички организују активности и промовишу безбедност саобраћаја у
локалној заједници. На те трибине би стари људи доводили и своје унуке па би се
могла постићи дупла корист.
Радом са младима и кроз њихову дискусију неопходно је превентивно
деловати на промену њиховог небезбедног понашања у саобраћају првенствено
као пешака али и као возача жељних доказивања. Млади треба да сагледају
последице које им се могу догодити небезбедним и неадекватним учествовањем у
саобраћају. Младе не треба учити о казнама... то није превентива! Казна је
санкција за дело које је већ произвело последице. Младе треба учити да су
последице оно што је најопасније у саобраћају.
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КОРИШЋЕЊЕ ТЕХНИКЕ „GAMIFICATION“ ЗА СТВАРАЊЕ
ПОЗИТИВНИХ ОБРАЗАЦА ПОНАШАЊА, НАВИКА, ПРОМОЦИЈУ
И ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
USING THE TECHNIQUE "GAMIFICATION" THAT PROVIDES
POSITIVE BEHAVIOR PATTERNS, HABITS, PROMOTION AND
AWARENESS RAISING ABOUT ROAD SAFETY
Јована Соколовић 1, Филип Филиповић2
Резиме: У овом раду биће приказано како се техником гејмификације (gamification) може
утицати на понашање одређених категорија лица и како тај утицај преточити у стварање
популације одређених карактеристика, ставова и очекивања. Коришћењем техника дизајна
игара, односно механике игре ради решавања проблема и активирања публике, долази до
мењања навика и развоја нових којим ће се заменити старе штетне навике. Циљ употребе
гејмификације у безбедности саобраћаја је да се кроз елементе игре што интересантније
пласира садржај, а да корисник интерактивно учествује у откривању истог. Имајући у виду
карактеристику миленијала (генерација Y), као генерације која је стасала под великим
утицајем технологије, интернета, али и игрица, а која ће ускоро чинити већину учесника у
саобраћају, традиционалне методе превенције друштвено неприхватљивог понашања имаће
све мање ефеката. Креатори политике безбедности саобраћаја морају имати у виду да
друштвене мреже, игрице, интернет чине свакодневну online реалност генерације Y која као
популација са другачијим навикама односима и ставовима, неће прихватити традиционални
приступ једносмерно креираних кампања путем традиционалних медија.
Кључне речи: друштвене мреже,
маркетинг

гејмификација, безбедност саобраћаја, социјални

Abstract: This paper presents how gamification technique can be used for creating the behavior of
certain categories of people and how this influence translate into creation of certain population
characteristics, attitudes and expectations. Using techniques of game design or game mechanics to
solve problems and activate communities leads to changing existing habits and developing new,
Соколовић Јована, криминалиста, bussines development manager, pygmyTITAN d.o.o.,
jovana.sokolovic@pygmytitan.com
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which will replace the old harmful habits. Using gamification technique in traffic safety will help
represent content through game elements in more interesting way and it will enable users to actively
engage in discovery of the same. Bearing in mind the characteristics of millennials (Generation Y),
as a generation that grew up under the great influence of technology, web, and games, and they will
in near future form the majority of traffic participants. Traditional methods of prevention of socially
unacceptable behavior will have less and less effects on them. Traffic safety policymakers must have
in mind that social networks, games, internet are everyday reality of Generation Y, which as a
population with different habits, relationships and attitudes, will not accept the traditional approach
to campaign created through traditional media.
Keywords: Gamification, Social media, Road safety, Social Marketing

1.

УВОД

У креирању кампања и активација све је популарнији правац под
називом гејмификација. Овај правац заснован је на имплементацији гејмерских
(играчких) елеманата у одређеној области. Геjмификација (gamification) као термин
настаје 2002. године од стране програмера Ника Пелинга, мада прави бум
доживљава тек 2010. године када велики број компанија увиђа користи од примене
овог концепта за побољшање пословања. Компаније данас употребљавају
гејмификацију као алат у креирању маркетиншких кампања, у људским ресурсима
за селекцију, обуку, развој и мотивацију запослених.
Суштина гејмификације је да се приликом формирања активацијa датој области
подари играчки карактер додавањем одређених елемената, а да се притом сам
садржај не претвори у игру (HomePage). Садржај се прилагођава тако да се
информација преноси кроз игру, а сваки учесник му приступа на свој јединствен
начин. Циљ је да се кроз елементе игре што интересантније пласира садржај, а да
корисник интерактивно учествује у откривању истог.
Гејмификацијом се постиже информисање и едукација корисника, приликом
чега долази до стварања међусобне интеракције између корисника и креатора
активације, што и јесте крајњи циљ. У својој основи, гејмификација је такмичарског
карактера, а приликом израде активација могу се примењивати најразличитији
типови игара. Игре као такве више не представљају само спонтану разоноду у
слободно време. Скупљање бодова, ранг-листе, напредовање кроз различите нивое,
симболичне награде за најбољи резултат, беџеви, jeсу технике које све више постају
саставни део технологија регулације друштвеног понашања.
Имајући у виду специфичности гејмификације као технике, њена употреба у
области безбедности саобраћаја (БС) представља моћно средство за промену
ставова, знања и понашања појединца. Предност гејмификације се огледа у
подстицању друштвено пожељног понашања кроз двосмерну комуникацију између
креатора кампање и циљне групе. Ако пођемо од чињенице да понашање
можемо подстицати или модификовати кроз последице које такво понашање
производи, појединац тежи ка понашању које се награђује, а избегава оно које се
кажњава.
Гејмификација омогућава појединцу већу контролу и разумевање личних
фактора начина живота, што у коначном смањује терет друштву који произилази из
небезбедног понашања у саобраћају. Такође, коришћењем гејмификације у праћењу
навика у БС, не само да се врши подстицање и награђивање безбедног понашања у
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саобраћају, већ се могу формирати базе података, којима се може пратити стање и
планирати превентивне мере у односу на уочене карактеристике циљне групе.
Супротно томе традиционални приступ спровођењу кампања у БС не само да није
окренут активацији циљне групе, већ је најчешће заснован на истицању последица
саобраћајних незгода, често експлицитног садржаја – познатије као хорор кампање.
Имајући у виду домете гејмификације, препознаје се велики потенцијал који се
може искористити на пољу БС поготову у локалним заједницама за креирање
позитивних образаца понашања (навика) код генерација које стасавају у
технолошки развијеном и динамичном окружењу. Предмет овог рада јесте приказ
како се употребом технике гејмификације може на интересантан начин пласирати
одређени садржај, а да притом корисник интерактивно учествује у откривању истог,
и самим тим дође до замене лоших образаца друштвено пожељним.
2.
2.1.

ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ГЕЈМИФИКАЦИЈЕ
Примена у управљању животним навикама

Техника гејмифкације се често користи у креирању кампања за подизање свести
у области јавног здравља. Стручна јавност, као и креатори политика препознали су
гејмификацију као технику која на ефикасан начин може утицати на свест људи
везано за проблеме као што су гојазност, деменција, дијабетес и кардиоваскуларне
болести.
Истраживачи са Универзитета у Вашингтону, у заједничкој сарадњи са
одељењем за Игре (Center for Game Science), креирали су је online видео игру у виду
слагалице, под називом Foldit. Основна замисао игрице Foldit била је да играчи из
целог света кроз игру и такмичење смишљају различите варијације структуре
протеина вируса који изазива СИДУ, а на основу задатих критеријума истраживача
са одељења за биохемију (Khatib et al., 2011). Foldit је 2010. године са 57.000 играча
надмашила дотадашња алгоритмичка решења понуђена од стране рачунара (Cooper
et al., 2010). Играчи су 2011. године помогли у дешифровању кристалне структуре
Mason-Pfizer вируса (M PMV), која је била нерешива 15 година. Иако је загонетка
овог вируса била доступна само три недеље, играчи су успели да је одгонетну за 10
дана, произвевши тачан 3D модел ензима. Дакле, креатори Foldit-а су желели да
привуку што више људи ради утврђивања структуре протеина, те су уместо израде
научног алата применили технику гејмификације (укључивање играчких елемената)
и на тај начин учинили Foldit привлачним и за ширу јавност.
Мобилна игра Pain Squad, кроз своје мисије и награде је мотивисала децу
оболелу од рака да преко апликације пријаве своје симптоме и болове (Stinson et al.
2013). Ове податке, деца су имала задатак да уносе у апликацију два пута дневно
током две недеље, колико је истраживање трајало. Основни резултат примене Pain
Squad апликације је већи ниво детаљности дневника болова код деце са 50% на
преко 90%. Међутим, поред тога што је апликација лекарима обезбедила велики
скуп значајних података, она је децу мотивисала да се изборе са својим боловима, и
учинила их вредним истраживачима у борби против рака.
Гојазност код деце узраста од 9-15 година и њихов смањени обим физичке
активности, мотивисао је HopeLab да креира Zemzee, мали уређај који омогућава
праћење кретања и физичких активности, са циљем мотивисања деце, породица и
2773

Јована Соколовић, Филип Филиповић
КОРИШЋЕЊЕ ТЕХНИКЕ „GAMIFICATION“ ЗА СТВАРАЊЕ ПОЗИТИВНИХ ОБРАЗАЦА
ПОНАШАЊА, НАВИКА, ПРОМОЦИЈУ И ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

група да буду активнији. Ове активности се аутоматски повезују са сајтом, где се у
зависности од обима физичке активности и трајања додељује одговарајући број
поена. У такмичењу у коме је учествовало преко хиљаду особа различите старости,
коначни резултат је повећање физичке активности за 59%, односно код гојазних за
27%, на нивоу шестомесечног периода.
SuperBetter представља прави пример филозофије гејмификације. То је
бесплатна игра у којој сам играч дефинише циљ, задатке и правац напредовања.
SuperBetter омогућава играчу да психолошке обрасце које испољава природно док
игра игру, користи у решавању реалних животних проблема и до сада је ову
апликацију користило приближно пола милиона људи за побољшање свог здравља,
мотивације, осећања и живота уопште.
Заштита животне средине, једна је од веома значајних тема данашњице. У том
смислу мотивисање људи да у већој мери рециклирају материјале и воде рачуна о
одлагању отпада, представља тежак задатак. RecycleBank је програм, који
употребом технике гејмификације охрабрује људе да више рециклирају. Ова
апликација сада броји око три милиона корисника и преко 180 запослених (Xu,
Xongwen, 2011).
CrowdRise је непрофитна комерцијална компанија која прикупља прилоге од
велике групе људи (eng. crowdsourcing). Платформа ове организација заснована је
на гејмификацији, будући да особама које донирају новац, за узврат даје забаву
односно учесницима пружа бодовни систем и систем награђивања.
Техника гејмификације примењена је и у апликацији која помаже људима да
смање потрошњу електричне енергије. Наиме, OPower информише кориснике о
висини потрошње њихових уређаја, затим како да смање потрошњу, као и колика је
њихова тренутна уштеда. Резултат примене ове апликације је смањење потрошње
енергије за 2%, што је 2012. године представљао 1 тера ват, што износи око
120.000.000$.
2.2.

Примена у едукацији

Прва асоцијација деце из генерације Y на посао је школа, а на игру видео игре.
Са друге стране не може се рећи да деца нису жељна нових сазнања, већ да су
данашње методе учења за њих застареле и све више неприхватљиве. Нудећи
бесплатна кратка видео предавања, непрофитна образовна организација Khan
Academy, једна је од најпопуларнијих платформи за е-учење (Sampson et al., 2014).
Како би своју интерактивност подигла на виши ниво, ова образовна организација је
2010. године почела примењивати технику гејмификације за потребе слања
извештаја са тестова полазника е-учења и кроз употребу беџева. Тренутно Khan
Academy има 15 милиона корисника (Jacobson, 2013).
Институт Светске банке је креирао игру Evoke која развија иновативност у
решавању највећих светских изазова, као што су глад и сиромаштво, пред сваког
играча поставља 10 изазова које треба да реши у року од 10 недеља. Они који
успешно савладају све изазове, бивају награђени од стране Светске банке у виду
стипендија, финансирања пројеката и online стажирања са пословним лидерима из
целог света.
2.3.

Примена у безбедности саобраћаја

Поред бројних примера гејмификације у пословању, едукацији, управљања
процесима, гејмификација се све чешће почиње примењивати и у безбедности
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саобраћаја, о чему сведоче бројне светске акције на локалном нивоу. Гејмификација
се тренутно у саобраћају најчешће користи у погледу развоја безбедне и еколошке
вожње, као и за навигацију (Diewald et al, 2013).
Концепт „Лутрија камере за мерење брзине“, реализован је од стране Шведског
националног удружења за безбедност саобраћаја у Стокхолму. Користећи постојеће
саобраћајне камере за снимање брзине, у новембру 2010. године поред функције
кажњавања прекршиоца, реализована је и акција награђивања возача који поштују
ограничење. Наиме, саобраћајна камера евидентира прекршиоце брзине, а од
наплаћених казни се формира буџет за награђивање добитника лутрије. Возећи у
складу са ограничењем, возачи аутоматски постају учесници лутрије и
потенцијални добитници награде. На тај начин, возачи се мотивишу да возе у складу
са ограничењем, кроз подстицање очекивања новчаног добитка. Циљ ове акције
било је смањење просечне брзине на сниманој деоници за 20%.
Гејмификација се показала као веома успешна техника за мотивисање возача
транспортних предузећа да безбедније возе. Британски институт за напредне возаче
(Institute of Advanced Motorists’ Drive), реализовао је програм безбедне вожње у
транспортним предузећима, праћењем начина убрзавања, успоравања и брзине
кретања и награђивања најбољих возача на недељном нивоу. Поред улоге праћења,
ова апликација сугерише возачима на грешке у начину вожње и на тај начин их
мотивише да промене понашање и развију вештину безбедне вожње.
У циљу сузбијања коришћења телефона за време вожње, Samsung је користећи
технику гејмификације развио апликацију за паметне телефоне (Eyes On The Road)
која за време вожње скрива долазне позиве, поруке и обавештења са друштвених
мрежа. Наиме, апликација путем GPS-а или интернет везе препознаје кретање
возила и аутоматски активира режим скривања активности на телефону све до
заустављања или њене мануелне деактивације. Прелазећи већи број километaра са
активираном апликацијом возач стиче већи број поена, а самим тим и вреднију
награду. Награде су довољно вредне да мотивишу велики број корисника да користе
ову апликацију, а најчешће је реч о премијама осигурања и попусте за гориво.
Хрватска је једна од земља у окружењу која је покушала да уведе елементе игре
(гејмификацију) у процес саобраћајног образовања и васпитања деце. На дечијем
интернет порталу „Lukin kutak“ постављен је квиз за децу са 20 питања из
саобраћаја. Квиз је формиран као тест провере знања, не постоји могућност уписа
имена такмичара, нити ранг листа на којој може упоредити сопствени резултат са
резултатом других играча. Такав концепт не омогућава да се корисник дуже веже,
нити има интерес да понови учешће. Резултат овог квиза је искључиво провера
знања. Учесник нема подстицај да научи нешто ново, нити да исправи начињене
грешке.
У online игри „Pomozi Luji preći cestu“, обрађене су теме прелажења пешачког
прелаза са семафором и без семафора, кретање тротоаром и вожња бицикла. Није
јасно дефинисана циљна група којој је игра намењена. Ако узмемо у обзир да деца
данас веома рано почињу да играју и брзо овладавају изразито комплексним играма,
овакав прост концепт играчког окружења и једноставност играчких задатака не
пружају никакво задовољство играња. У овој игри, такође не постоји могућност
уписивања имена, повезивања и осећаја власништва над сопственим аватаром
(виртуелни лик), повезивање са другим играчима, такмичарски карактер, ранг листа,
нема градације у прелажењу нивоа. Питање је колико креатор активације постиже
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циљ едукације корисника кроз њу, будући да не може да обезбеди мотивацију
играча.
Такмичење „Одговори тачно на 10 питања и освоји бицикл“ организован је
током 2015. године, од стране савета за безбедност саобраћаја Приморско Горанске
жупаније у Хрватској. Тест од 10 питања је био постављен на сајту општине, а
тачним одговором на сва питања, деца су се квалификовала за учешће у наградној
игри. Награде су била два бицикла са заштитним кацигама, за девојчицу и дечака.
На тај начин локална заједница је активирала популацију да се бави безбедношћу
саобраћаја, иако овај пример није суштински гејмификација, будући да недостаје
механика игре, већ је кроз тест обезбеђен само такмичарски карактер у погледу
освајања награде. Код такмичења циљ је награда, док се код гејмификације тежи
томе да рад изгледа корисно, а не само да је усмерен на награђивање (John Teti,
2012).
„Prometna učilica“ је веб апликација која је намењена ученицима, наставницима,
родитељима и полицијским службеницима, а која омогућава упознавање деце са
основним саобраћајним прописима. Апликација има могућност регистрације
корисника која ученицима служи за квалификацију на државно такмичење из
познавања саобраћајних прописа, а родитељима, односно наставницима користи за
праћење напредовања деце. Од игара, на располагању су Преметаљка, Слагалица,
Игра меморија, Осмосмерка, као и бојанка - слике припремљене за штампу. У
резултатима овог пројекта се уочава велики потенцијал гејмификације. С обзиром
да је успео да активира ширу популацију, и да постоје играчки елементи, потребно
је само обогатити механику игре додатним елементима, како би сви учесници имали
продужено играчко искуство у циљу њиховог дужег ангажовања, идентификовања
слабих страна, вршњачке едукације.
У последњих неколико година велику пажњу деце у Србији привукао је
Пажљивко, акција покренута од стране Агенције за безбедност саобраћаја и Управе
саобраћајне полиције 2011. године. Може се рећи да Пажљивко представља прави
искорак у саобраћајном образовању и васпитању деце млађег школског узраста,
будући да је његов лик мултимедијалан. Пажљивко је веома брзо успео да привуче
пажњу деце, родитеља и предшколских установа, првенствено у брошури и цртаном
филму кроз програм „Пажљивкова правила“. Препознавши велики потенцијал
Пажљивка као неформалног саобраћајног образовања и васпитања деце, АБС је
креирала online видео игру за децу. Игра је креирана у виду пузли са мотивима из
Пажљивкових правила, са шест нивоа, при чему сваки ниво има већи број пузли и
може се независно играти. Играчу се пружа могућност регистрације и уписа на ранг
листу, која се бодује према брзини склапања слагалице. Након склопљене
слагалице, играчу се поставља питање из безбедности саобраћаја, при чему нетачан
одговор упозорава играча да је погрешио, а тачан пружа могућност играчу да
погледа видео „Пажљивко у саобраћају“. Игра није адекватно прилагођена фокус
групи. Не постоји могућност бирања и уређивања аватара, а са тим ни остваривање
везе и осећаја власништва над истим што у комбинацији са недовољном динамиком
и једноставном естетиком и механиком игре доводи до једнократне ангажованости
у игри. Тачније, игра врло брзо постаје досадна и губи се мотивисаност за игру. Иако
је омогућено упоређивање сопственог резултата са другим играчима, недостаје
могућност дељења резултата на друштвеним мрежама и позивање пријатеља на
акцију, да играју. Неки вид награде за пређени ниво је видео клип који се отвара по
одиграној партији и али играч нема интерес да га одгледа јер то није неопходан
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предуслов за успешан прелазак следећег нивоа. Као предности ове видео игре може
се издвојити то што су слике за склапање при сваком новом покретању различите,
као и то да играч у сваком тренутку може отворити сликовницу „Пажљивкова
правила“.
3.

ГЕЈМИФИКАЦИЈА – МОДЕЛ КАНВАС

Гејмификација – модел Канвас је креиран од стране Sergio Jiméneza (2013).
Модел представља системски, флексибилан и агилан алат који има за циљ да
помогне у проналажењу и процени решења заснованих на дизајнирању игре за
примену у не играчком окружењу. Канвас је заснован на формалним моделима
дизајна игара и искуства у другим пројектима у којима је примењена гејмификација.
Овај алат је заснован на два главна приступа која су усвојена на глобалном нивоу:
• MDA (Mechanic, Dynamic, Aesthetic) оквир: Формални приступ Дизајна
игара и Истраживања игара
• Пословни модел Канвас
Модел Канвас састоји се из девет делова који разлажу кључне елементе дизајнирања
игара:
• Приход: Описати економску или социјалну добит од решења насталих као
производ гејмификације.
• Играчи: Дефинисати циљну групу код које треба развити одређена понашања.
• Понашање: Дефинисати понашање или радње које треба подстицати код играча,
како би остварили предвиђену добит.
• Естетика: Дефинисати емоционалне реакције које желимо да пробудимо код
играча када је он у интеракцији са игром. Овај концепт је најближи забави.
• Динамика: Дефинисати динамику понашања радњи механике које се извршавају
над играчем током времена. Овај концепт је најближи мотивацији.
• Компоненте: Дефинисати елементе или карактеристике игре који сачињавају
механику или дају повратну информације играчу.
• Механика: Дефинисати правила игре са компонентама за стварање динамике
игре.
• Платформе: Дефинисати платформу на којој ће се имплементирати механика
игре.
• Трошкови: Дефинисати основне трошкове или висину инвестиције за развој
пројекта.
Табела 1. Анатомија процеса гејмификације

Процес гејмификације се одвија кроз дефинисање
конкретног проблема који желимо да решимо и његово
разбијање на девет елемената.
Сваки елемент се може посматрати са више аспеката:
• Са аспекта играча и дизајнера;
• Са аспекта трошкова и прихода;
• Са аспекта играча и вредности.
• Са аспекта дизајнера и ефикасности.
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Питања на која морамо одговорити при дизајнирању
механике игре:
• Где је тачно забава?
• Шта је то што мотивише играче?
• Шта је то што их покреће на акцију?
• Како можемо направити оригиналну забавну
механику која није само копија онога што већ знамо?
Критична питања око којих се морамо запитати:
• Ко су људи који ће играти ову игру?
• Која су пожељна и неопходна понашања?
• На којој платформи ће се играти?
• Која је пословна визија пројекта у погледу трошкова
и прихода?
Позиција и редослед секција или коцкица унутар гејмификационог модела
Канвас дат је према радовима креатора бизнис модела Канвас (Robin Hunicke, Marc
LeBlanc, Robert Zubek и Alex Osterwalder) и даје две различите перспективе, које су
неопходне за концептуализацију дизајна оваквих решења:
1. Играчка перспектива описује позицију играча и дизајнера решења (Сл. 1).
На десној страни гејмификационог модела Канвас налази се Играч. Његова прва
импресија ће бити дизајнирани елементи игре као што су Естетика и Динамика, како
би се играчи заинтересовали за игру. На левој страни Канваса се налази дизајнер
који ће морати да осмисли игру уз помоћ компонената и механике, дефинише све
детаље искуства играња игре, базираних на одабраној платформи.
2. Пословна перспектива изражава потребу да пројекат буде ефикасан без
губљења фокуса са интереса (очекиваних користи) играча (Сл. 2). Десна страна
Канваса преставља одлуке које стварају вредност за играча. Лева страна Канваса
представља одлуке које треба донети постизање оптималних трошкова и величину
добити које овакво решење може произвести.

Слика 1. Играчка перспектива
модела Канвас

Слика 2. Пословна перспеткива модела
Канвас

Важно је напоменути да гејмификација није егзактна наука, нити стварање игре,
већ процес састављен од корака, кроз које се разматрају најважнији аспекти у циљу
изградње решења, провере и побољшања.
Сврха гејмификације као дизајн концепта јесте да се развију понашања где се ми
само не играмо, већ и делимо садржај на друштвеним мрежама, генеришемо анкете,
учествујемо у различитим тренинзима или генеришемо идеје за подизање нивоа
безбедности саобраћаја.
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Слика 1. Гејмификација – Модел Канвас (Jiméneza, 2013).

4.

ЗАКЉУЧАК

У овом раду, приказана је теоријска основа технике гејмификација кроз примере
њене примене у стварању позитивних образаца понашања, навика и подизање и
промоцију свести у различитим областима. Уколико би креатори политика и
кампања у безбедности саобраћаја путем технике гејмификације промовисали
позитивне обрасце понашања и награђивали оне који се понашају у складу са њима,
код тих особа би подстакли позитивне емоције, а корисник би на нови начин опажао
себе као особу која има те навике. Стварање моралне норме је крајњи циљ сваке
кампање безбедности саобраћаја, а позитивни осећаји који се производе код особе
која поштује ту моралну норму допринеће да та особа када усвоји нову навику,
остане мотивисана да је одржи.
Гејмификација представља моћан алат за активацију шире популације и
обезбеђивања подизања свести о актуелном проблему може се успешно применити
у безбедности саобраћаја како на локалном, тако и на нивоу државе. Покушаји да се
у образовни систем имплементира безбедност саобраћаја као предмет, представља
велики изазов за цео образовни систем, те би системско решавање проблема требало
потражити у неформалном образовању. Наиме, виртуелна едукација (едукација на
даљину) и Системи за учење (Learning Management Systems) представљају идеалну
подлогу за технику гејмификације. Они садрже све функционалности потребне за
подршку активностима, дељење ресурса и међусобну сарадњу и интеракцију
корисника, као и пружање методе за праћење напретка. У поређењу са пасивним
активностима као што су гледање телевизије или читање, гејмификација омогућава
интерактивно учешће у процесу учења, поготову у савладавању саобраћајних
прописа почевши од предшколског периода до припреме за полагање возачког
испита. Са друге стране, компанијама омогућава да мотивишу своје запослене да
усвоје безбедније навике у саобраћају тиме подићи задовољство запослених,
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њихову продуктивност, при чему ће штедети на премијама осигурања, уз
минимизирање ризика од настанка материјалних штета и одсуства са посла услед
саобраћајне незгоде. Интерес примене гејмификације од стране локалне заједнице
се огледа у унапређењу понашања одређених циљних група чиме се остварује већа
друштвена добит, кроз прихватање поруке усмерених на друштвено пожељно
понашање.
Важно је напоменути да је концепт гејмификације знатно шири од коришћења
елемената видео игара за побољшање искуства и кориснички ангажман у не
играчким структурама. Успешно се може имплементирати у стратегији достизања
специфичних циљева у оквиру мањих структура, одељења, школа, предузећа,
локалних самоуправа.
Канвас, омогућава креаторима политике безбедности саобраћаја на локалном
нивоу, једноставно и брзо дизајнирање активација. Међутим, гејмификација је
концепт који треба користити у циљу активације локалне заједнице, уз интеграцију
са другим алатима и методама. Такође, гејмификација није свемогући лек, али може
да обезбеди додатну мотивацију корисника у кампањи.
Коначно, треба прихватити и реалност у којој ће миленијали у све мањој мери
прихватати традиционалне приступ једностраних кампања и да ће њихова
очекивања у погледу комуникације, креативности, интеракције и ангажовања у
оквиру јавних политика са временом порасти.
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АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДАКРАГУЈЕВЦА У 2015. ГОДИНИ
ANALYSIS OF THE USE OF SEAT BELTS IN THE CITY OF
KRAGUJEVAC IN 2015
Данијел Стевановић1, Александра Јанковић2,Марија Јеремић3
Резиме: Посебно место међу индикаторима, због свог утицаја на активну и пасивну
безбедност у саобраћају, заузимају индикатори који се односе на употребу
сигурносних појасева у возилу. Значај употребе сигурносних појасева је изузетно
велики. Према извештајима Светске здравствене организације употреба
сигурносних појасева на предњим седиштима смањује ризик од смртности страдања
до 50%, док на задњим седиштима смањује ризик од смртности страдања и до 75%.
Сигурносни појас спречава сударање путника у возилу са тупотврдим деловима
кабине или избацивањем тела путника из возила. Појасом узроковане повреде
најчешће подразумевају повреде трбуха, карлице и кичменог стуба. Ако се правилно
користе, сигурносни појасеви су једно од најефикаснијих средстава пасивне
заштите путника. Имајући у виду значај употребе сигурносних појасева за
безбедност путника, као и на значај мерења овог индикатора безбедности
саобраћаја, спроведено је теренско истраживање о употреби сигурносних појасева
на подручју града Крагујевца. Истраживање има за циљ испитивање употребе
сигурносних појасева на свим седиштем у возилу.
Кључне речи: сигурносни појасеви, безбедност саобраћаја, индикатори, пасивна
безбедност, повреде
Аbstract: Special place among the indicators, because of their impact on active and
passive safety in traffic, occupy indicators relating to the use of seat belts in the vehicle.
Стевановић Данијел, дипл.инж.машинства, Факултет инжењерских наука, Сестре Јањић 6,
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3
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АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДАКРАГУЈЕВЦА У 2015.
ГОДИНИ

The importance of using seat belts is extremely large. According to the World Health
Organization use of seat belts in the front seats reduce the risk of death occurring up to
50%, while in the rear reduces the risk of death and suffering to 75%. The seat belt
prevents collision of passengers in the vehicle with dull, hard parts of the cab or removing
bodies of passengers. Seatbelt-related injuries include abdominal, pelvic or spinal injuries.
If properly used, seat belts are one of the most effective means of passive occupant
protection. Having in mind the importance of using seat belts for passenger safety, as well
as the importance of measuring this indicator of traffic safety, conducted field research on
the use of seat belts in the city of Kragujevac. The study aims to investigate the use of
safety belts on all seats in the vehicle.
Keywords: safety belts, traffic safety, indicators, passive security, injuries
1.

УВОД

Коришћење сигурносних појасева на начин на који је предвидео произвођач
возила, спречавају настанак повреда или смањују степен тежине повреда возача и
путника у возилу. Према подацима Светске здравствене организације коришћење
сигурносних појасева може значајно допринети смањењу ризика од смртног
страдања приликом саобраћајне незгоде, за возача и сувозача смањује ризик за 4050%, док за путнике на задњем седишту смањује ризик од смртног страдања за 2575% (WHO, 2013:22).
У истраживању које је реализовано 2015. године осмотрено је понашање
104.878 возача, 46.495 сувозача и 20.774 путника на задњим седиштима у путничким
аутомобилима. Проценат употребе сигурносних појасева на предњим седиштима у
путничким аутомобилима износи 73%, а на задњим седиштима 7,4%. Према
резултатима јесењег истраживања, највећи проценат употребе сигурносних појасева
на предњим седиштима путничких аутомобила (возач и сувозач) забележен је у
полицијским управама Нови Сад (86,3%), Пирот (82,3%), Зајечар (80,9%) и Панчево
(80,5%), у којима поменути индикатор припада класи средња вредност индикатора.
У погледу употребе сигурносних појасева на задњим седиштима у путничким
аутомобилима у свим полицијским управама је забележена веома ниска вредност
поменутог индикатора. Највећи проценат употребе сигурносних појасева на задњим
седиштима је забележен у полицијској управи Суботица (20,7%), а најмањи
проценат у полицијској управи Прокупље (1,3%).
Истраживања су показала да особе женског пола користе сигурносни појас у
већем проценту од особа мушког пола (Glassbrenner et al., 2004). Истраживања су,
такође показала да младе особе користе сигурносни појас у најмањем проценту
(Glassbrenner et al, 2004). Пређашња истраживања су показала да је виши ниво
образовања у позитивној корелацији са већом употребом сигурносних појасева
(Houston and Richardson. 2005). Сматра се да је релативни ризик од смртног
страдања у саобраћајним незгодама четири пута већи за путнике који не користе
сигурносни појас, у односу на путнике који исти користе. Половина путника који су
смртно страдали у саобраћајним незгодама били би спашени да су правилно
користили сигурносни појас (WHO, 2009:22).
Истраживања у свету су такође показала да постоји веза између процента
употребе сигурносних појасева и броја погинулих лица, што значи да се повећањем
процента употребе сигурносних појасева смањује број погинулих у саобраћајним
незгодама.
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Сигурносни појас је дизајниран тако да штити тело до одређене границе,
односно да, када притисак тела на појас пређе одређену границу када би могао да
повреди особу која га користи, он пукне. Зато је појас најефикаснији при градској
вожњи до 60 km/h, док је на отвореним путевима његова улога знатно мања.
С обзиром на значај употребе сигурносних појасева, циљ овог рада био је да се
утврде вредности показатеља безбедности саобраћаја о употреби сигурносних
појасева. Циљ теренског истраживања је био да се утврде вредности за показатеље
безбедности саобраћаја о употреби сигурносних појасева и утврди постојеће стање
употребе сигурносних појасева у Крагујевцу (за возаче, сувозаче и путнике на
задњој клупи), упореде подаци са осталим општинама у Србији и испита
потенцијална законитост демографских података возача и путника, као и категорији
возила са коришћењем сигурносних појасева.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Употреба сигурносних појасева је снимана у Крагујевцу, у улици Др. Зорана
Ђинђића (слика 1). Улица има две саобраћајне траке (једна трака по смеру).
Динамички саобраћај у наведеној улици је средњег интензитета. Циљ рада је
утврђивање постојећег стања употребе сигурносних појасева за возаче, сувозаче као
и путнике на задњој клупи. Снимање података је вршено у четвртак 06.08.2015.
године. Снимање је вршено у три интервала од по сат времена и то:
1. јутарњи вршни час од 9:30 до 10:30 h
2. подневни вршни час од 13:10 до 14:10 h
3. вечерњи вршни час од 18:00 до 19:00 h

Слика 1. Улица и позиција на којој су снимани подаци

Резултати снимања бележени су у брoјачком обрасцу. Поред бележења
података о употреби сигурносних појасева, бележен је пол и старост корисника
аутомобила (године старости су разврстане у три категорије: 1. Млађи, до 20 година,
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2. Средњи, од 20 до 60 година и 3. Старији, преко 60 година, као и тип возила (три
категорије возила).
Подаци из бројачких образаца унесени су у базу података која је урађена у
програмском пакету MS Excel 2007. Статистичка анализа података је спроведена 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 Kolmogorov- Smirnov тестом.
Будући да су расподеле свих мерних варијабли статистички значајно одступале од
нормалне расподеле, коришћени су непараметарски методи. За процену значајности
разлике коришћен је Kruskal-Wallis-ov тест. Постављена је нулта хипотеза (H0) која
гласи: Не постоји статистички значајна разлика између група и радна хипотеза (Hа)
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 Hа, а уколико је p>0,05 прихвата се H0..
3.

РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ

Наведени подаци су приказани у табелама на основу којих су направљени
графикони. Графикони непарних бројева (Графикон 1, 3 и 5) приказују проценат
употребе сигурносних појасева у возилима. Графикони парних бројева (Графикон
2, 4 и 6) приказују проценат употребе сигурносних појасева возача, сувозача и
путника на задњој клупи.
Јутарњи период
Табела 1. Приказ прикупљених података за јутарњи период

Возач
Сувозач
Задња кл
Укупно

М
68
20
20
108

Резиме листа
Користе
Ж
Укупно
4
72
12
32
8
28
24
132

М
40
20
0
60

Не користе
Ж
Укупно
0
40
4
24
4
4
8
68

Употреба сигурносних појасева
Користе сигурносни појас

Не користе сигурносни појас

48%
52%

Слика 1. Графички приказ употребе сигурносних појасева
288

11. МеђународнаКонференција
„Безбедност саобраћаја у локалнојзаједници“, Србија, ВрњачкаБања, 13 – 16. април 2016.

%
100

86%

75%

80

56%

60

44%
25%

40

14%

20
0

Возач

Сувозач

Користе сигурносни појас

Задња клупа

Не користе сигурносни појас

Слика 2. Графички приказ употребе сигурносних појасева по местима за седење

Подневни период

Табела 2. Приказ прикупљених података за подневни период

Возач
Сувозач
Задња кл
Укупно

М
88
12
12
112

Резиме листа
Користе
Ж
Укупно
0
88
28
40
8
20
36
148

М
60
8
4
72

Не користе
Ж
Укупно
0
60
24
32
4
8
28
100

Употреба сигурносних појасева
Користе сигурносни појас

Не користе сигурносни појас

32%

68%

Слика 3. Графички приказ употребе сигурносних појасева
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%

80%

68%

80
60

60%
40%

32%

40

20%

20
0

Возач

Сувозач

Користе сигурносни појас

Задња клупа

Не користе сигурносни појас

Слика 4. Графички приказ употребе сигурносних појасева по местима за седење

Вечерњи период

Табела 3. Приказ прикупљених података за вечерњи период

Возач
Сувозач
Задња кл
Укупно

М
52
16
12
80

Резиме листа
Користе
Ж
Укупно
4
56
8
24
8
20
20
100

М
36
8
0
44

Не користе
Ж
Укупно
4
40
8
16
0
0
12
56

Употреба сигурносних појасева
Користе сигурносни појас

Не користе сигурносни појас

44%
56%

Слика 5. Графички приказ употребе сигурносних појасева
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%
100
80

100%
71%

60

67%
29%

40

23%

20
0

Возач

Сувозач

Користе сигурносни појас

Задња клупа

Не користе сигурносни појас

Слика 6. Графички приказ употребе сигурносних појасева по местима за седење

Анализом обрађених података може се видети да незнатно већи проценат и
возача и путника у возилу користе сигурносни појас, у сва три вршна периода дана,
где је забележен највећи проценат у подневном периоду 68% (Графикон 3.). Такође
обрадом података за сва три вршна периода, што приказују графикони 2, 4 и 6, може
се видети да највећи проценат (80% - подневни вршни период) сувозача користе
сигурносни појас у возилу. Кад је у питању коришћење сигурносних појасева на
задњем седишту, резултати истраживања су показали да највећи проценат (100% вечерњи период) путника у возилу на задњој клупи не користе сигурносни појас,
што доводи до закључка да нису довољно информисани о значају коришћења појаса
на задњем седишту возила.
Статистичком анализом нису добијене разлике по полу за употребу
сигурносних појасева. Статистички значајне разлике постоје за године старости
испитаника за употребу сигурносног појаса на возачевом (χ2=5,52; p=0,000),
сувозачевом месту (χ2=4,54; p=0,032) и на задњој клупи (χ2=11,71; p=0,021). Такође,
за употребу сигурносног појаса постоје значајне статистичке разлике према типу
аутомобила за сувозачево место (χ2=4,23; p=0,012) и за задњу клупу (χ2=2,45;
p=0,048).
Категорије
Године старости
Тип аутомобила

Табела 4. Резултати Kruskal Wallis теста
Употреба сигурносних
Chi-square
df
појасева
возач
5,52
3
сувозач
4,54
3
Задња клупа
11,71
3
сувозач
4,23
3
Задња клупа
2,45
3

Asymp. Sig.
0,000
0,032
0,021
0,012
0,048

291

Данијел Стевановић, Александра Јанковић,Марија Јеремић
АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДАКРАГУЈЕВЦА У 2015.
ГОДИНИ

4.

ЗАКЉУЧАК

На основу сакупљених и обрађених података намеће се закључак да сигурносне
појасеве у возилу користи нешто више од половине корисника путничких возила.
На предњим седиштима у возилу се претежно користи појас и то предњаче особе
које се возе на месту сувозача, док процентуално мање сигурносни појас користе
возачи. Број путника који користе сигурносни појас на задњој клупи је занемарљиво
мали, што доводи до закључка о слабој информисаности о значају коришћења
сигурносног појаса на задњој клупи. Невезан путник на задњем седишту представља
посебну опасност, јер приликом судара угрожава и себе и друге у возилу.
На основу података прикупљених и анализираних у спроведеном истраживању,
могу се извести мере за повећање коришћења сигурносних појасева у конкретној
локалној заједници:









Повећање стопе коришћења сигурносног појаса путем примене закона,
Кампање усмерене на употребу сигурносних појасева,
Промовисање система подсећања обавезе коришћења сигурносног
појаса,
Одржавање радионица за возаче о безбедности у саобраћају на тему
значаја коришћења сигурносних појасева у возилу, као и обезбеђење
тренажера сигруносног појаса током трајања радионице,
Подизање свести о штетним последицама некоришћења сигурносних
појасева и формирање правилних ставова о важности сопствене и
безбедности осталих путника у возилу,
Спровођење периодичних испитивања којим се врши мониторинг стопе
коришћења сигурносних појасева на предњем и задњем седишту.

Употреба сигурносних појасева задржава тело возача односно путника чврсто
везано за седиште и тиме спречава удар тела у делове унутрашњости возила или
седиште испред себе, због тога је задатак локалне заједнице да обезбеди да сви
грађани буду упознати са значењем употребе сигурносних појасева и да делује на
начин на који би се некоришћење смањило на минимум, односно достизање
процента употребе сигурносног појаса као што је у високо развијеним земљама.
Приликом истраживања на терену дошло се до још једног закључка,
субјективним запажањем, а то је да сигурносни појас у возилима не употребљавају
особе којима је занимање професионални возач (возачи теретних возила), што
изискује још једну меру за повећање употребе сигурносних појасева, а то је
едукација професионалних возача о томе.
Једино истраживањем на терену може да се изведе овакав закључак. Такође,
због старости возног парка и благих контрола на техничким прегледима, у
неразвијеним срединама, велики број возила нема исправан сигурносни појас
(неправилно закопчавање појаса, не ради блокада појаса...), због тога је неопходно
да локалне власти и субјекти задужени за безбедност саобраћаја на локалном нивоу
прате индикаторе безбедности саобраћаја и да резултате употребе у непрестано
инвестирање у програме унапређења стања безбедности саобраћаја.
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EDUKACIJA DECE BICIKLISTA O BEZBEDNOM UČEŠĆU U
SAOBRAĆAJU
EDUCATION OF CHILDREN OF CYCLISTS ON SAFE
PARTICIPATION IN TRAFFIC
Miloš Pljakić1, Radivoj Pavlav2, Stevo Iličić3, Srđan Kockarević4
Rezime: Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа „Еvrоpskе nеdеlје mоbilnоsti“ kоја sе оdržаvа оd 16. dо 21.
sеptеmbrа, Grаdskа uprаvа zа sаоbrаćај i putеvе iz Nоvоg Sаdа u sаrаdnji sа Sаvеtоm zа
kооrdinаciјu pоslоvа bеzbеdnоsti sаоbrаćаја nа putеvimа nа tеritоriјi grаdа Nоvоg Sаdа sprоvоdi
prојеkаt еdukаciје učеnikа u čеtiri оsnоvnе škоlе, drugоg i čеtvrtоg rаzrеdа, о bеzbеdnоm učеšću u
sаоbrаćајu sа biciklоm. Prојеkаt је sprоvеdеn tаkо štо је vršеnо prvо tеstirаnjе učеnikа, zаtim је
izvršеnа еdukаciја i nа krајu pоnоvо tеstirаnjе sа istim tеstоvimа kао nа pоčеtku. Rеzultаti tеstоvа
prе i pоslе еdukаciје pоkаzаli su dа оkо 60% učеnikа uspеšniје pоpunili tеst pоslе еdukаciје. Cilј
еdukаciје јеstе dа sе smаnji brој sаоbrаćајnih nеzgоdа u kојimа su učеstvоvаlа dеcа kао vоzаči
biciklа nа pоdručјu grаdа Nоvоg Sаdа, zаtim pоdizаnjе svеsti dеcе о znаčајu bеzbеdnоsti sаоbrаćаја
i ukаzivаnjе nа nеbеzbеdnо pоnаšаnjе dеtеtа kоје učеstvuје u sаоbrаćајu kао vоzаč biciklа.
Ključne reči: Bezbednost dece, biciklisti, edukacija, Novi Sad
Abstract: On the occasion of "European Mobility Week" to be held from 16 to 21 September, the
City Administration for Transport and Roads from Novi Sad, in cooperation with the Council for
coordination of road safety in the city of Novi Sad has a project to educate students in four
elementary school, second and fourth grades, for safe participation in traffic with bicycle. The
project is implemented by applying a first test students, then made training and re-test at the end of
the same tests as the first. Test results before and after the training showed that about 60% of students
successfully completed the test after training. The aim of education is to reduce the number of
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accidents in which children have participated as bike riders in the city of Novi Sad, then raising the
awareness of children about the importance of road safety and pointing to unsafe behavior of a child
who participates in traffic as a rider.
Keywords: Safety of children, bicyclists, education, Novi Sad

1.

UVOD

U većini gradova u svetu, populacija stanovnika beleži trend rasta. Procene su da će
do 2050. godine, preko 60% ljudske populacije živeti u gradovima, što prouzrokuje nagli
porast stepena motorizacije, i porast upotrebe bicikla, na šta ukazuju najznačajnija svetska
istraživanja. Pojava naglog rasta broja biciklista karakteristična je i za grad Novi Sad, gde
njihov broj beleži značajan rast.
Problem bezbednosti biciklista u saobraćaju, predstavlja rastući problem, kome u
prethodnom periodu, u našoj zemlji, nije posvećeno dovoljno pažnje. Ukoliko pomenutom
problemu pridodamo nepostojanje jasno definisane svesti o značaju bezbednosti biciklista
u saobraćaju, povećan rizik od učestvovanja u nezgodi i posledice, nepostojanje jasno
definisanih i jedinstvenih upravljačkih mera u cilju smanjenja broja nastradalih, postavlja
se pitanje: Da li i na koji način se može poboljšati nivo bezbednosti biciklista, odnosno
smanjiti broj nastradalih?
U mnogim zemljama čine se veliki napori kako bi stradanje dece u saobraćaju bilo što
manje. U zemljama sa najboljim performansama bezbednosti saobraćaja svest o potrebi
izučavanja povreda dece i smanjenja njihove stope stradanja vremenom se razvijala i
postajala sve jača. To je dovelo do pojave niza mera kojima se postižu značajni rezultati u
poboljšanju bezbednosti dece u saobraćaju i one mogu predstavljati model za moguću
primenu sličnih iskustava u ostalim zemljama. Iz godine u godine razvijena su i
primenjena nova istraživanja koja su imala za cilj akumulaciju i sticanje novih saznanja o
faktorima stradanja dece u saobraćaju, kao i o strategijama za njihovo smanjenje.
Postoji vise zdravstvenih i ekoloških prednosti koje su povezane sa povećanjem
biciklizma među decom. Međutim, upotreba bicikla je takođe povezana sa teškim
povredama i smrtnim slučajevima. U cilju promovisanja biciklizma među decom postoji
potreba u poboljšanju biciklističke infrastrukture kao i obrazovanih programa koji
promovišu bezbedno ponašanje dece biciklista u saobraćaju. Pravilna obuka dece o vožnji
bicikla na kolovozu može uticati ujedno na povećanje upotrebe bicikla kao i na izazivanje
saobraćajnih nezgoda od strane biciklista. Nedovoljna i nestručna obuka dece biciklista,
kao učesnika u saobraćaju, jesu glavni krivci za izazivanje saobraćajne nezgode u kojima
su učestvovala deca.
U mnogim oblastima u SAD, uslovi na putevima su veoma nepovoljni za odvijanje
biciklističkog saobraćaja, biciklistička infrastruktura nije dovoljno izgrađena a mnoga
deca imaju malo ili nimalo iskustva za upravljanje bicikala. Dakle, dva glavna problema
moraju se rešavati u odnosu na dečije ponašanje. Prvi je visoka stopa neaktivnosti među
decom, koji bi mogao da se reši povećanim mogućnostima za vožnju bicikla. Drugi
problem predstavlja rizik od saobraćajnih nezgoda, kod dece koja učestvuju u saobraćaju
sa biciklom, koji može biti smanjen kroz edukaciju dece.
Pravilna obuka dece biciklista koji koriste ovaj vid prevoza za putovanje u školu može
da umanji broj saobraćajnih nezgoda. Nedovoljna edukacija za decu, nedostatak
biciklističkih veština i nepovoljno okruženje su glavni krivci za saobraćajne nezgode u
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kojima su učestvovali biciklisti i povrede među decom (Kirsch and Pullen, 2003).
Edukacija za decu kao bicikliste se vidi kao koristan metod smanjenja saobraćajnih
nezgoda među decom. U mnogim nemačkim gradovima, obrazovni programi koji su
vezani za bezbednost biciklista su obavezni u trećem i četvrtom razredu. Haake (2009)
tvrdi da obuka dece košta oko 40 američkih dolara po detetu za 9-časovnu obuku i može
biti daleko isplativije nego trošenje novca na infrastrukturu. Prema tome, obuka 1.500
učesnika može koštati oko 60.000 dolara jednako kao cena obeležavanja jedne milje
biciklističke staze, kao najjednostavnijeg i najjeftinijeg oblika unapređenja biciklističke
infrastrukture.
U 1998. godini, Rivara and Metrik, izneli su obiman kritički pregled dostupnih
programa obrazovanja i obuke, kao i materijala u vezi bezbednosti biciklista, kako bi
odlučili koji je najefikasniji ili potencijalno efikasni za različite ciljne grupe. Istraživali su
27 programa i pronašli da je samo par obrazovnih programa bilo temeljno ocenjeno, i
potkrepljeno od strane drugih istraživača (Macarthur et al., 1998; Raftery and Wundersitz,
2011; Ipsos More, 2011). Postoji nekoliko istraživanja baziranih na školskom ocenjivanju
koja se bave usvojenim znanjem i promenama u ponašanju kod dece koja su pohađala
obrazovni program bezbednosti biciklista (Kirsch and Pullen, 2003). Stutts and Hunter
(1990) ispitivali su učenike iz Severne Karoline i pronašli da postoji određeni napredak u
znanju među ovim učenicima koji su bili na edukaciji u poređenju sa grupama koje nisu
edukovane. Utvrđeno je bolje znanje i manja stopa saobraćajnih nezgoda za obučavane
učenike nakon 3-mesečne obuke. Thomas et al. (2005) ocenili su rezultate drugih
obrazovnih programa u vezi bezbednosti biciklista i zaključili da postoji potreba za
obukom na putu, slab odnos učenika sa instruktorima i obezbeđivanje bicikala i kaciga za
sve učenike.
Nedavno, McLaughlin and Glang (2010) ocenili su efikasnost e-zdravstvenog
softverskog programa koji je vezan za edukaciju biciklista (bike smart – pametni bicikl,
kompjuterski zasnovani program učenja za decu). Koristeći nasumičan dizajn upravljanja,
pronašli su da učenici koji su bili izloženi programu (obuci) vozili su bolje u postispitivanju nego učenici koji su samo gledali video instrukcije. Takav program, ipak, ne
uključuje upotrebu ruku tokom edukacije dece.
Edukacione kampanje nisu jedini način da se unapredi bezbednost dece biciklista.
Intervencije šire zajednice da se uveća mobilnost biciklista kao i njihova bezbednost
uključuju obaveznu upotrebu kaciga, ustupanje besplatnih ili subvencionisanih kaciga,
besplatne biciklističke radionice ili kombinaciju navedenog. Zbog toga što se mnogi od
ovih programa uglavnom izvode zajedno, posredne studije ne mogu u potpunosti prikazati
efekat svake intervencije nezavisno.
Edukacija dece o bezbednom učešću u saobraćaju biciklom sprovedena je i u Novom
Sadu. Edukacija je pokrenuta povodom obeležavanja „Dana bez automobila“. Gradska
uprava za saobraćaj i puteve iz Novog Sada organizovala je radionicu edukacije dece
drugog i četvrtog razreda u četiri osnovne škole na području grada Novog Sada. Edukacija
je posvećena bezbednosti dece koji u saobraćaju učestvuju kao biciklisti. Radionica je
sadržala teorijski vid nastave i praktični deo na poligonu.
Primarni cilj edukacije je bio da se prevashodno unapredi znanje i veština dece
biciklista, što za posledicu treba da ima unapređenje nivoa bezbednosti ove kategorije
učešća. Sekundarni cilj je bio poboljšanje stavove, društvenih normi i drugih determinanti
ponašanja, kao i sveukupno podizanje svesti dece o značaju bezbednosti saobraćaja.
Primarni ciljevi su vrednovani kroz analizu rezultata testova znanja koji su sprovedeni su
pre i posle edukacije.
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2.

METODOLOGIJA

U edukaciji su učestvovala 762 učenika, od čega 345 učenika (45%) drugog razreda i
417 učenika (55%) četvrtog razreda u četiri osnovne škole na području grada Novog Sada.
Osnovne škole koje su učestvovale u edukaciji su OŠ “ Petefi Šandor”, OŠ “Miloš
Crnjanski”, OŠ “Jovan Dučić” i OŠ “Aleksa Šantić”. Škole su direktno kontaktirane od
strane Gradske uprave za saobraćaj i puteve iz Novo Sada i u onima koje su pokazale
interes izvršena je edukacija. Edukacija u svim školama je trajala u toku školskih časova
u jednom danu.
Edukacija je obuhvatala teorijski i praktični deo. Praktični deo edukacije izvršen je
samo u OŠ “Petefi Šandor”, zatim je održan samo teorijski u ostalim škola a praktični je
isključen iz programa zbog neadekvatnih uslova i nedovoljnih poligona za obuku dece.
Teorijski vid edukacije održan je u prostorijama škole putem prezentacije koja je
sprovedena od strane posebno obučenih lica. Prezentacija se sastojala iz četiri dela od
kojih je prvi deo posvećen bezbednosti saobraćaja učenika kao vozača bicikla, drugi deo
posvećen pravilima saobraćaja kojima se pridržavaju biciklisti, treći deo namenjen
zaštitnoj opremi biciklista i primeni zaštitne opreme, četvrti deo namenjen odabiru i
pravilnom korišćenju bicikla.
Testiranje učenika je obavljeno pre i posle teorijske edukacije sa ciljem da se dobije
uvid koliko deca su upoznata sa rizičnim ponašanjem tokom vožnje bicikla, kao i rezultati
same edukacije. Test se sastojao od 17 pitanja. Kroz prva dva pitanja obuhvaćeno je
posedovanje bicikla i njegova upotreba, kako bi na startu ocenjivanja testova došli do
zaključka da li deca imaju bicikl i da li učestvuju u saobraćaju kao biciklisti. Kroz naredna
pitanja u testu obuhvaćena su pravila saobraćaja koja se odnose na bicikliste, upotreba
zaštitne opreme. Pitanja koja se odnose na upotrebu zaštitna opreme biciklista data su kroz
slikovit prikaz kako bi učenicima omogućilo lakše razumevanje.
Škole koje se nalaze u gradu pokazale su slične rezultate kao škole koje se nalaze u
prigradskim naseljima. Osnovna škola „Aleksa Šantić“ nalazi se u Kisaču, za razliku od
ostalih škola ima znatno manje učenika, dok osnovna škola „Jovan Dučić“ nalazi se u
Petrovaradinu. Osnovne škole „Petefi Šandor“ i „Jovan Dučić“ nalaze se u užem delu
grada.
3.

REZULTATI

Na osnovu izvršene analize testova, dati su rezultati edukacije. Rezultati su prikazani
tako što je analizirana srednja vrednost ostvarenih bodava na testovima. Ostvaren broj
bodova analiziran je na testovima pre i posle teorijske edukacije. Rezultati koji pokazuju
srednju vrednost ocenjenih testova, dati su zajedno za sve škole.
Na slikama koje su prikazane u narednom delu može se videti da se javlјa rast srednje
vrednosti bodova učenika posle edukacije nego što je to slučaj pre edukacije. Rezultati su
prikazani prema ukupno broju testiranih učenika u školama u kojima je realizovana
edukacija.
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Slika 1. Pregled tačnih testova pre i posle edukacije svih učenika

Na slici 1. prikazani su rezultati testova pre i posle edukacije učenika. Analizirani su
testovi i drugog i četvrtog razreda. Sa slike 1. se može videti da testiranje učenika posle
edukacije pokazuje mnogo bolje rezultate nego na početku edukacije. Kada se uporede
drugi i četvrti razred, pre i posle edukacije četvrti razred pokazuje malo bolje rezultate u
odnosu na učenike iz drugog razreda.
Jedno od pitanja na koje su učenici dali najviše negativnih odgovora jeste izbor strane
kretanja kolovozom. Rezultat tog pitanja prikazan je na slici 2.

Slika 2. Rezultati učenika o izboru strane kretanja po kolovozu

Sa slike 2. može se zaključiti da mali broj učenika upoznat sa pravilom koje se odnosi
na izbor strane kojom se biciklom obavlja kretanje kolovozom. Kao i na predhodnoj slici,
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ovde takođe može da se uoči da učenici drugog razreda se razlikuju po rezultatima testa
od učenika četvrtog razreda.
4.

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

U ranijim istraživanjima je već pokazano da edukacija dece o bezbednosti saobraćaja
može da poveća znanje dece. Izvršenim programom obuke i edukacije potvrđeni su ti
nalazi kroz analizu testova koji su prilagođeni deci uzrasta drugog i četvrtog razreda.
Istraživanje se može vršiti u svim fazama: prethodnom testiranju, izvođenju nastave i
testiranju nakon nastave.
Nakon sagledavanja i evaluacije testova uočeno je da učenici posle edukacije imaju
veći nivo znanja u odnosu na rezultate pre edukacije. Kod učenika drugog razreda
prepoznato je da se sećaju pojedinih sadržaja edukacije od predhodne godine kada su
edukacije bile usmerene na pešake. Učenici četvrtog razreda su mentalno zreliji, pa su to
pokazali kroz bolje poznavanje pravila saobraćaja koja se odnose na decu bicikliste koji
pohađaju drugi razred. Kada se sagledaju rezultati može se zaključiti da je oko 60 %
učenika drugog i četvrtog razreda, bolje uradilo test posle edukacije.
Za analizu ovog rada uzet je uzorak od 762 učenika, od kojih su svi dva puta testirani,
sa ukupno 1.524 testova. Postoji mogućnost da su učiteljice pomagale učenicima u nekim
odeljenjima ali broj takvih odeljenja je veoma mali pa je to u analizi uzeto u obzir kako bi
rezultati bili što tačniji.
Prema analizi testiranja, koje je vršeno pre i posle teorijske edukacije, može se
zaklјučiti da je edukacija uspešno izvršena. Rezultati su pokazali da je posle teorijske
edukacije povećana srednja vrednost rezultata testova i prema tome može se reći da je cilј
ove radionice ostvaren.
Kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem dece kao biciklista, Gradska
uprava za saobraćaj i puteve predlaže sledeće mere:
• Saobraćajno obrazovanje dece;
• Edukacija roditelјa i učitelјa;
• Promocija biciklističke opreme;
• Promocija zaštitne opreme za bicikliste;
• Izgradnja poligona za obuku dece.
Gradska uprava za saobraćaj i puteve ima u planu da u narednom periodu primeni
predložene mere kako bi se broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala deca sveo
na minimum.
5.
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НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТСКИ РАД

АНАЛИЗА ПОНАШАЊА ПЕШАКА НА ПОДРУЧЈУ РУРАЛНЕ И
УРБАНЕ СРЕДИНЕ
ANALYSIS OF PEDESTRIAN’ BEHAVIOR IN THE RURAL AND
URBAN AREAS
Ђорђе Петровић1
Резиме: Пешаци представљају једну од најугроженијих категорија учесника у саобраћају. Од
свих погинулих учесника у саобраћају 23% су пешаци, док у Републици Србији тај проценат
износи 24%. Пешаци су најугроженији у неразвијеним земљама и земљама у развоју, где
заједно са бициклистима и мотоциклистима чине преко половине погинулих у саобраћају.
Овај рад се бави истраживањем понашања пешака приликом преласка улице, да ли улицу
прелазе на пешачком прелазу и да ли и на који начин користе мобилни телефон приликом
преласка. Да би се прикупили подаци, извршено је теренско истраживање на две општине у
Републици Србији. Одабир општина је био такав, да једна општина буде типична рурална
општина, а друга општина типична урбана општина. Изабрана рурална општина је Мали
Зворник, а урбана општина Палилула. Поређењем ове две општине желело се уочити да ли
постоји разлика у поменутим понашањима пешака у руралној и урбаној општини. Поред
општине као фактора који утиче на понашање пешака и возача, приликом истраживања
прикупљени су и подаци за друге факторе (нпр. пол, старост и др.) чији је утицај на понашање
пешака такође анализиран. Сви прикупљени подаци су анализирани и обрађени, тако да су
на основу тих анализа донети извесни закључци који су били смерница приликом предлагања
будућих мера. Мере би пре свега требало да унапреде безбедност пешака у посматраним
општинама и да подигну свест целокупног друштва да су пешаци угрожена категорија
учесника у саобраћају.
Кључне речи: пешаци, истраживање, понашање, урбана општина, рурална општина.
Abstract: Pedestrians are one of the most vulnerable categories of road users. Of all the fallen traffic
participants 23% were pedestrians, in Serbia this percentage is a bit higher 24%. Pedestrians are the
most vulnerable in the underdeveloped countries and developing countries, together with cyclists
and motorcyclists represent over half of all deaths in traffic. This study examine the behavior of
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pedestrians when crossing a street, whether crossing the street at the pedestrian crossing and whether
and how they use their mobile phone while crossing. In order to collect data, was carried out field
research in two municipalities in Serbia. The choice of municipalities was such that one municipality
is a typical rural municipality and another municipality is a typical urban. Selected rural municipality
has Mali Zvornik and urban municipality has Palilula. Comparing these two municipalities wanted
to observe a difference in the mentioned behavior of pedestrians in rural and urban municipalities.
In addition to the municipality as a factor affecting the behavior of pedestrians, during the research
were collected other factors (e.g. gender, age, etc.) whose influence on the behavior of pedestrians
also analyzed. Collected data are analyzed and processed, so that based on these analyzes bring
certain conclusions were guidelines when proposing future measures. The measures would primarily
be to improve pedestrian safety in the observed municipalities and to raise awareness of the whole
society to pedestrian’s vulnerable category of traffic participants.
Keywords: pedestrians, research, behavior, urban municipality, rural municipalities.

1.

УВОД

Према извештају Светске здравствене организације 2010. године у саобраћајним
незгодама у друмском саобраћају је живот изгубило 1,24 милиона људи. Од тог
броја 23% су били пешаци, што у апсолутним бројевима износи преко 280.000
погинулих пешака у саобраћају. Дакле на свака два минута у свету погине један
пешак. Заједно са бициклистима и мотоциклистима пешаци у неразвијеним
земљама чине 57% свих погинулих у саобраћајним незгодама. Нешто мањи
проценти су забележени у земљама у развоју (51%) и у високо развијеним земљама
(39%) (WHO, 2013). Према извештају IRTAD-а није довољно рађено на смањењу
броја настрадалих пешака у односу на путнике у возилу. Тако да је за период од
2000. до 2013. године број погинулих путника у возилу смањен за чак 54%, док је
код пешака то случај за 36%. Дакле, друштво није довољно озбиљно схватило
колико су пешаци заправо угрожена категорија учесника у саобраћају (IRTAD,
2015).
У нашој земљи, према извештају Агенције за безбедност саобраћаја Републике
Србије, у 2014. години погинуло је 128 пешака што представља 24% свих погинулих
учесника у саобраћају. Једино су категорија возач и путници у возилу више
заступљени са уделом од 46%. Када се погледа свеукупна слика безбедности
саобраћаја у Србији види се да највише људи гине у саобраћајним незгодама врсте
„обарање и гажење пешака“ и то чак 23% (АБС, 2015).
Велики број аутора се бавио факторима који утичу на безбедност преласка улице
код пешака. Истраживања су показала да старије особе имају већи ризик да
учествују у судару приликом преласка двосмерне улице, и то нарочито када имају
довољно времена да пређу ближу саобраћајну траку из разлога што лоше процењују
растојање и брзину у даљој саобраћајној траци (Dommes et al, 2014). Поред утицаја
старости, и страх од пада, који је повезан са старошћу, негативно утиче на
безбедност преласка улице. Страх од пада је представљен као временски период
гледања у тло и значајно утиче на безбедност преласка улице (Avineri et al., 2012).
Вршена су и истраживања о томе која категорија деце је ризичнија од осталих, са
аспекта препознавања ризика у саобраћају. Утврђено је да је најризичнија
категорија деце од 7 до 9 година (Meir et al., 2015). Вршена су истраживања како
употреба мобилног телефона утиче на безбедност преласка улице. Установљено је
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да коришћење мобилног телефона за разговор на „класичан“ начин повећава ризик
од настанка незгоде 2 пута, када се читају и пишу поруке на мобилном телефону то
повећава ризик 5 пута, а 7 пута је већи ризик када се слуша музика преко слушалица
током преласка улице (Schwebel et al., 2012).
Предмет истраживања је понашање пешака приликом преласка улице у општини
Мали Зворник, као руралној општини, и општини Палилула, као урбаној општини.
Теренским истраживањем бележена су понашања пешака утврђивањем да ли
прелазак улице врше на пешачком прелазу и да ли за време тог преласка користе
мобилни телефон.
Циљ истраживања је утврђивање индикатора безбедности саобраћаја који су
везани за пешаке. Поред тога, циљ је и утврдити који фактори утичу на посматрана
понашања пешака. Након утврђивања ризичних категорија предложене су мере које
су усмерене на отклањање забележених недостатака.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Теренско истраживање је спроведено на територијама руралне (Мали Зворник)
и урбане (Палилула) општине и то 6 дана (по 3 дана у свакој општини). Дани у
којима је спроведено истраживање су били узастопни и то уторак, среда и четвртак.
Истраживање је спроведено следећих датума 18. - 20. августа на територији
општине Мали Зворник и 25. - 27. августа на територији општине Палилула. Сваког
дана истраживање је вршено у 3 доба дана по 2 сата и 30 минута. Термини у којима
је спровођено истраживање су следећи: јутарње истраживање (07:00-09:30),
подневно истраживање (11:00-13:30) и после подневно истраживање (16:00-18:30).
Бележење пешака је вршено по сат времена на две локације, док је осталих пола сата
коришћено за промену локације и остале пратеће активности.
Истраживање је спроведено на две локације у обе општине. Локације су биране
тако да једна локација буде несемафоризована четворокрака раскрсница, а друга
локација на правцу где постоји пешачки прелаз који није обележен светлосном
сигнализацијом. Раскрсница на територији општине Мали Зворник на којој је
спроведено истраживање је раскрсници улица Краља Петра I – Бучевска – Рибарска,
док је локација на правцу 50 метара северно од укрштања пешачког моста Краља
Александра I Карађорђевића и улице Вука Караџића, у улици Вука Караџића. На
територији општине Палилула локације истраживања су на следећим местима:
локација на раскрсници: на раскрсници улица Зрењанински пут – Беочинска –
Косовопољска, док је локација на правцу такође на Зрењанинском путу и то 100
метара северно од ресторана „Пријепоље“.
Приликом истраживања бележене су две врсте података. Прво, основни подаци
пешака као што су: пол пешака (мушки/женски), старост пешака (ради лакшег и
прецизнијег одређивања старости пешака одређено је 5 старосних група: до 18, од
18 до 30, од 30 до 45, од 45 до 65 и преко 65), у коликој групи људи се креће пешак
(индивидуално или групно, групе су посматране у величини од 2, 3 и 4 и више особа)
и да ли са собом води дете преко улице (под појмом „дете“ сматрана је свака особа
до приближно 10 година старости, која није у стању самостално да изврши безбедан
прелазак улице). Друга група података се односи на понашање пешака: да ли пешак
врши исправан прелазак улице (прелазак је започет и завршен на пешачком
прелазу), да ли пешак користи мобилни телефон приликом преласка улице (под
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термином „коришћење мобилног телефона“ сматране су ситуације када пешак
користи мобилни телефон на „класичан“ начин (телефонирање из руке, писање
порука и сл.) и када користи мобилни телефон помоћу слушалица, ови случајеви су
бележени одвојено).
Током истраживања прикупљен је узорак од 4.377 пешака на територији обе
општине. У општини Мали Зворник забележено је 3.032 пешака, док је у општини
Палилула регистровано 1.345 пешака. Са аспекта пола пешака на целокупном
узорку више је било особа мушког пола, и то 2.364. Треба напоменути и то, да је
више пешака бележено на локацији раскрсница, у јутарњим вршним сатима. Са
аспекта старости највише је забележено особа од 45 до 65 година, док са аспекта
величине групе у којој се врши прелазак доминира индивидуалан прелазак улице.
Оно што је највећи недостатак овог узорка јесте мали број пешака који улицу
прелазе са децом (свега 76), тако да су и статистичке анализе које су касније
коришћене мање поуздане.
Анализа прикупљених података спроведена је у статистичком софтверском
пакету IBM SPSS Statistics 22.
Процена значајности утицаја између променљивих вршена је преко Пирсоновог
χ2 (Pearson ChiSquare) теста независности. Важно је напоменути да је за случајеве
поређења променљивих које имају само 2 могућа исхода (нпр. прелазак улице преко
пешачког прелаза (да/не) и пол), коришћена Јејтсова корекција (Yates's Correction
for Continuity) која компензује процењену вредност χ2 теста, због малог броја
димензија табеле 2 са 2. За случај када није била задовољена најмања учесталост у
ћелијама табеле 2 са 2, коришћен је Фишеров „тачан показатељ вероватноће“ (Fiher's
Exact Probability Test). Јачина везе између две променљиве, мерена је преко
коефицијента корелације фи (phi coefficient) за табеле 2 са 2, док је за остале
случајеве коришћен Крамеров показатељ V (Cramer's V). Колики је интензитет везе
утврђивано је у односу на Коенову (Cohen) скалу која каже да је јачина преко 0,1
слаба, преко 0,3 средња и преко 0,5 јака.
Ради утврђивања статистичке значајности разлика између група, постављене су
следеће хипотезе. Нулта хипотеза Н0, која гласи, „Не постоји статистички значајна
разлика између група“ и алтернативна хипотеза НА, која гласи, „Постоји
статистички значајна разлика између група“. Праг статистичке значајности
постављен је на 5%. Уколико је p ≤ 0,05, одбацује се нулта хипотеза и прихвата се
алтернативна хипотеза, а за случај да је p > 0,05 нема основа за одбијање постављене
нулте хипотезе.
3.

РЕЗУЛТАТИ

На основу спроведеног истраживања утврђено је да је на посматраном узорку
улицу на пешачком прелазу прешло 60,7% испитаника. На територији општине
Мали Зворник овај проценат износи 54,3%, док је на територији општине Палилула
значајно већи и износи 75%. Разлог оволикој разлици је пре свега у значајно већем
протоку возила на територији општине Палилула, што приморава пешаке да улицу
прелазе на обележеном пешачком прелазу. Анализом другог посматраног понашања
утврђено је да 3,24% пешака користи мобилни телефон приликом преласка улице.
Од свих пешака који користе мобилни телефон 63% њих га користи на „класичан“
начин, док преосталих 37% користе мобилни телефон помоћу слушалица.
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Свеукупно гледано пешаци на територији општине Палилула више користе
мобилни телефон у односу на пешаке из Малог Зворника (6,4% : 1,9%).
У Табели 1. приказан је утицај одређених фактора на то да ли ће пешак извршити
прелазак улице преко пешачког прелаза. Посматрано је укупно девет фактора
(општина, пол, старост, дан у седмици, доба дана, број пешака на пешачком прелазу,
локација, присуство деце и коришћење мобилног телефона). Уколико је постојао
утицај, мерена је јачина утицаја и она је приказана у трећој колони. И за крај у
последњој колони је дато ближе објашњење како посматрани фактор утиче на
прелазак преко пешачког прелаза.
Табела 1. Приказ утицаја посматраних фактора на прелазак пешака преко пешачког
прелаза

Потенцијално
утицајни
фактори

Прелазак пешака преко пешачког прелаза
Постојање
утицаја

Јачина
утицаја

Коментар

Општина

ДА

fi = -0,19

Пешаци чешће прелазе улицу на
пешачком прелазу у урбаној општини.

Пол

ДА

fi = -0,1

Старост

ДА

V = 0,12

Дан

ДА

V = 0,06

Доба дана

ДА

V = 0,05

Број пешака
на прелазу

ДА

V = 0,18

Локација

ДА

fi = 0,23

Присуство
деце

ДА

fi = -0,03

Особе женског пола чешће прелазе
улицу на пешачком прелазу.
Са порастом броја година опада
проценат прелазака улице на
пешачком прелазу.
Средом су преласци улице на
пешачком прелазу најчешћи.
После подне преласци улице на
пешачком прелазу су најређи.
Са порастом броја пешака на
пешачком прелазу расте број исправих
прелазака.
Пешаци чешће користе пешачке
прелазе на раскрсницама.
Присуство деце код пешака позитивно
утиче на исправност преласка улице.

Мобилни
Коришћење мобилног телефона
ДА
fi = -0,04
телефон
поспешује исправност преласка улице.
Из Табеле 1. види се да су сви фактори утицали на прелазак пешака преко
пешачког прелаза. Међутим, као што се могло и очекивати нису сви фактори
подједнако утицајни. Као најутицајнији показала се група од пет фактора коју чине:
пол и старост испитаника, локација истраживања, општина истраживања и број
пешака на пешачком прелазу. Ових пет фактора имају слаб утицај на прелазак
пешака преко пешачког прелаза. Тако да на основу статистичких тестова можемо
рећи да највише утицаја на то да ли ће пешак извршити прелазак улице на пешачком
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прелазу има локација истраживања (пешаци чешће прелазе улицу на пешачком ако
се налазе на раскрсници), затим општина (у руралној општини чешћи су преласци
ван обележеног пешачког прелаза), број пешака на пешачком прелазу (што већа
група пешака прелази улицу, већа је вероватноћа да то ураде исправно), старост
(старији испитаници ређе прелазе улицу на пешачком прелазу) и пол (жене
безбедније прелазе улицу). Остала 4 фактора, са аспекта јачине утицаја на прелазак
пешака преко пешачког прелаза, нису показала изражен утицај.
Табела 2. приказује утицај девет фактора на „класично“ коришћење мобилног
телефона приликом преласка улице. Разлика постоји у томе што је фактор
„коришћење мобилног телефона“ замењен фактором „пешачки прелаз“.
Табела 2. Приказ утицаја посматраних фактора на „класично“ коришћење мобилног
телефон приликом преласка улице

Потенцијално
утицајни
фактори

„Класично“ коришћење мобилног телефона приликом
преласка улице
Постојање
утицаја

Јачина
утицаја

Коментар

Општина

ДА

fi = 0,04

Веће коришћење на територији урбане
општине.

Пол

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење.

Старост

ДА

V = 0,12

Са порастом година опада коришћење.

Дан

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење.

Доба дана

ДА

V = 0,05

Највеће коришћење у после подневним
часовима.

Број пешака
на прелазу

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење.

Локација

ДА

fi = -0,06

Веће коришћење на раскрсници.

Присуство
деце

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење.

Пешачки
НЕ
/
Нема утицаја на коришћење.
прелаз
Од посматраних девет фактора четири су имала утицај на „класично“ коришћење
мобилног телефона, што се види у Табели 2. Најзначајнији посматрани фактор који
је показао утицај је старост пешака. Наиме, највише мобилни телефон на „класичан“
начин користи младо становништво (до 30 година) са порастом броја година ови
проценти опадају, тако да је број најстаријих испитаника који користе мобилни
телефон на овај начин готово занемарљив. Јачина утицаја фактора старост на
коришћење мобилног телефона на овај начин је слабог интензитета. Одмах након
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фактора старост, долази фактор локација истраживања. Наиме, показало се да
значајно више мобилни телефона на „класичан“ начин користе пешаци који улицу
прелазе на раскрсници. Пет фактора (пол, дан, број пешака на прелазу, присуство
деце, пешачки прелаз) није показало присуство икаквог утицаја на „класично“
коришћење мобилног телефона.
Табела 3. Приказ утицаја посматраних фактора на коришћење мобилног телефон помоћу
слушалица приликом преласка улице

Потенцијално
утицајни
фактори

Коришћење мобилног телефона помоћу слушалица
приликом преласка улице
Постојање
утицаја

Јачина
утицаја

Коментар

Општина

ДА

fi = 0,15

Веће коришћење на територији урбане
општине.

Пол

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење мобилног
телефона помоћу слушалица.

Старост

ДА

V = 0,12

Са порастом година опада коришћење
мобилног телефона помоћу слушалица.

Дан

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење мобилног
телефона помоћу слушалица.

Доба дана

ДА

V = 0,07

Највеће коришћење у после подневним
часовима.

Број пешака
на прелазу

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење мобилног
телефона помоћу слушалица.

Локација

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење мобилног
телефона помоћу слушалица.

Присуство
деце

НЕ

/

Нема утицаја на коришћење мобилног
телефона помоћу слушалица.

Пешачки
Пешак на пешачком прелазу чешће
ДА
fi = -0,05
прелаз
користи мобилни на овај начин.
У Табели 3., приказани су утицаји девет фактора, али овога пута за коришћење
мобилног телефона помоћу слушалица. Посматрани фактори су идентични
факторима који су приказани у Табели 2..
Из Табеле 3. види се да је пет од девет фактора показало утицај на коришћење
мобилног телефона помоћу слушалица приликом преласка улице. Од пет утицајних
фактора могу се издвојити два који имају нешто већи утицај. Највећи утицај има
општина на којој је спроведено истраживање. У урбаној општини је забележено 27
пута чешће коришћење мобилног телефона на овакав начин у односу на руралну
општину (3,57% : 0,13%). Дакле, уочена је тенденција да се у урбаним местима
чешће мобилни телефон користи на овај, практичнији, начин. После фактора
општина истраживања, на ред долази фактор старост испитаника. Фактор старост
испитаника је показао значајност и то такву да млади, као што је и очекивано, чешће
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користе мобилни телефон на овај начин. Док пешаци преко 45 година готово да не
користе мобилни телефон на овакав начин. Оба ова фактора су показала слаб утицај
на коришћење мобилног телефона помоћу слушалица, али јачи у односу на остале
факторе. Пет фактора није показало значајан утицај на коришћење мобилног
телефона помоћу слушалица приликом преласка улице. Ти фактори су: пол, дан,
број пешака на прелазу, локација истраживања и присуство деце.
4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Уочена су значајно различита понашања у урбаној и руралној општини. У
руралној општини је уочено знатно мање прелажење пешака на пешачком прелазу.
Ово је последица две чињенице. Прво, мањи проток саобраћаја у руралној општини,
што доводи до тога да пешаци имају више времена за прелазак улице ван пешачког
прелаза и да не буду у конфликту са возилом. Будућа истраживања би могла ставити
посебан акценат на повезаност протока саобраћаја и преласка пешака преко
пешачког прелаза. Други фактор је лош положај пешачких прелаза који се не
поклапају са потребама становништва. За утврђивање ове чињенице потребно је
спровести истраживање изворно циљних кретања и на тај начин пешачке прелазе
прилагодити становништву. Ово такође важи и за урбану општину, иако је већи
проценат пешака који су извршили прелазак на пешачком прелазу у овој општини.
У већој или мањој мери уочено је да су сви фактори, који су посматрани у овом
истраживању, имали утицај на прелазак пешака преко пешачког прелаза. Важно је
истаћи фактор број особа које истовремено врше прелазак улице. Нађено је то да са
повећањем броја особа које истовремено прелазе улицу расте проценат исправних
прелазака. Дакле, једна од могућих политика унапређења безбедности саобраћаја би
могла као једну од тачки деловања имати и подстицање групног пешачења. Важно
је напоменути да пешаци значајно ређе прелазе улицу на пешачком прелазу на
правцу у односу на локацију на раскрсници. Из тог разлога би требало деловати на
пешаке у овим ситуацијама како би кориговали своје понашање.
Коришћење мобилног телефона је учесталије у урбаној општини, без обзира на
начин како се он користи. Оно што се истиче је значајно већа употреба мобилног
телефона урбаног становништва посредством слушалица. Разлог оваквих резултата
може се тражити у чињеници да је урбано становништво склоније коришћењу
модерних технологија у односу на рурално становништво. А потреба за
коришћењем модерних технологија произилази и из чињенице да је живот у
урбаним срединама динамичнији и изискује потребу за више комуницирања током
целог дана. Један фактор се истиче по свом утицају без обзира на начин коришћења
мобилног телефона. Тај фактор је старост. Употреба мобилног телефона је највећа
код становништва до 30 година, након те старосне доби долази до наглог опадања
коришћења мобилног телефона да би код особа преко 65 година проценат
коришћења мобилних телефона тежио нули. Дакле, постоји циљна група на коју се
треба деловати како би се смањило коришћење мобилних телефона, и на тај начин
елиминисало једно врло опасно понашање пешака у саобраћају.
Мере којима је могуће утицати на побољшање безбедности пешака су:
• Унапређење знања пешака о безбедном понашању у саобраћају.
Када се говори о овом елементу, мисли се пре свега на подизање свести
пешака о штетности коришћења мобилног телефона приликом преласка
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улице. Ова мера као циљну групу би имала првенствено младе пешаке
из урбаних средина, који су се у овом истраживању показали као
најугроженија категорија. Адекватном кампањом и предавањима би се
подигао ниво безбедности ове групе пешака.
• Кампање о безбедности пешака у саобраћају. Ове кампање је
неопходно спроводити на местима где је забележена висока
фреквенција пешачких кретања. Кампања би се могла спроводити
дељењем летака, порукама на видним местима („билборди“) и
телевизијском пропагандом.
• Повећање полицијске принуде. Ова мера даје брзе ефекте који су
краткотрајни. Конкретна полицијска принуда би се требала спровести
на различите циљне групе, у зависности које ризично понашање треба
спречити. Ако се жели деловати на пешаке који користе мобилне
телефоне, онда се принуда треба усмерити ка младима. Ако се жели
деловати на повећање процента прелазака преко пешачког прелаза, онда
треба деловати на пешаке старије доби. Пожељно би било када принуда
не би имала само репресивни карактер, већ када би се у оквиру
полицијске принуде спроводиле и едукативне активности, поготово
када се говори о штетности утицаја мобилног телефона.
• Стимулисање групног пешачења. У политици мобилности градског
становништва потребно је увести мере које би подстакле групно
пешачење становништва. Овим истраживањем утврђено је да се пешаци
у групи безбедније понашају, него када су сами. Мерама подстицања
групног пешачења, подигао би се ниво безбедности пешака. Постоји и
извесна вероватноћа, коју кроз будућа истраживања треба испитати, да
су групе пешака уочљивије у саобраћају и да их возачи третирају са
посебном пажњом.
• Грађевинска решења. Велики је број грађевинских решења који би
подигли ниво безбедности пешака. Изградња ограда које усмеравају
пешаке на пешачки прелаз је изузетно ефикасна мера која спречава
преласке улице ван пешачког прелаза. Изградња пешачких острва, који
сложен задатак прелажења двосмерне улице раздваја на два простија
задатка преласка две једносмерне улице. Једна скупа мера која би
допринела побољшању безбедности саобраћају је изградња издигнутих
пешачких прелаза како би се возачи натерали да успоре вожњу, а у исто
време би и пешаци постали уочљивији. Изградња подземних или
надземних пролаза како би се пешаци у потпуности одвојили од
саобраћајних токова.
• Побољшање саобраћајне сигнализације. На свим местима где је то
неопходно, поправити вертикалну и хоризонталну саобраћајну
сигнализацију. На овај начин омогућава се боља уочљивост пешака и
возачима се даје до знања да на тим местима могу да очекују пешаке.
Применом неких од ових мера могуће је значајно подићи ниво безбедности
пешака. Иако све ове мере захтевају извесне новчане издатке, сигурно је да ефекти
ових мера, уколико их планирају стручни људи, могу донети вишеструку корист.
Конкретно на посматраним општинама могуће је одредити циљне групе према
којима је потребно усмерити мере. Када се говори о пешацима са подручја општине
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Мали Зворник главни проблем који се уочава је непоштовање хоризонталне
сигнализације приликом преласка улице. Циљна група на коју би се требало
деловати су старији мушкарци. Са друге стране, када се говори о пешацима са
подручја општине Палилула, главни проблем је прелазак улице уз истовремено
коришћење мобилног телефона. Циљна група за решавање овог проблема су млади
пешаци оба пола. За одлуку коју од предложених мера применити у датим
ситуацијама неопходно је спровести додатна истраживања на више локација и
консултовати експерте у области безбедности саобраћаја.
Даљим истраживањима потребно је обухватити фактор проток возила који
свакако има врло велики утицај на то да ли ће пешак прећи улицу на пешачком
прелазу. Поред тога неопходно је посматрати и међусобну интеракцију између
фактора, како би се добила јаснија слика о угроженим категоријама на које је
потребно деловати.
5.
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ПРИМЕНА МОДЕЛА БИНАРНЕ ЛОГИСТИЧКЕ
РЕГРЕСИЈЕ У АНАЛИЗИ УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНОГ
ПОЈАСА
IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF BINARY LOGISTIC
REGRESSION IN THE ANALYSIS USE OF SEAT BELT
Ђорђе Петровић1, Александар Салевић2
Резиме: Према извештају Светске здравствене организације из 2015. године употреба
сигурносног појаса на предњим седиштима смањује ризик од смртног страдања за 45-50%,
док је ризик доживљавања лаких телесних повреда мањи за 20%, а тешких телесних повреда
за 45%. Према истом извештају употреба сигурносног појаса на задњем седишту смањује
ризик смртних и тешких телесних повреда за 25%, а ризик лаких телесних повреда до 75%.
У овом раду се примењује модел бинарне логистичке регресије како би се утврдило како
промена у једном фактору утиче на употребу сигурносног појаса, под претпоставком да су
остали фактори константни. Фактори чији је утицај разматран су пол, локација, дан у
седмици, доба дана, постојање путника у возилу и употреба појаса код возача и пол возача у
случају када се разматра питање да ли путници у возилу користе појас. Како би се могао
применити модел, спроведено је теренско истраживање на територији општине Чукарица. На
основу анализе прикупљених података утврђено је који фактори имају најзначајнији утицај
на употребу сигурносног појаса и сходно томе су предложене адекватне мере.
Кључне речи: сигурносни појас, безбедност саобраћаја, истраживање, бинарна логистичка
регресија, модел.
Abstract: According to the World Health Organization in 2015, seat belts usage in the front seats
reduce death risk in 45-50%, while the risk of light injuries is decreased by 20%, and severe injuries
by 45%. According to the same report, seat belts usage in the back seat reduces fatal and severe
injuries by 25% and the risk of light injuries up to 75%. This survey applies the model of binary
logistic regression to determine how change of one factor affecting the use of the seat belt, if the
Петровић Ђорђе, дипл. инж. саобр., студент мастер студија, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305,
Београд, Србија, p.djole.srbija@gmail.com
Салевић Александар, студент основних студија, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, sale0603128765@gmail.com
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other factors are constant. Factors which influence is considered are gender, location, day of the
week, time of the day, presence of a passenger in the vehicle and safety belt use by the driver and
gender of the driver in the case when considering of whether passengers are using a safety belt. In
order to apply the model, a field study is performed in the municipality of Čukarica. Based on the
analysis of the collected data revealed which factors have the most significant impact on the use of
seat belts, and accordingly the proposed appropriate measures.
Keywords: seat belt, road safety, research, binary logistic regression, model.

1.

УВОД

Употреба сигурносног појаса смањује стопу смртности код возача и путника на
предњем седишту од 45% до 50%, док ризик од тешких телесних повреда смањује
до 45%, а ризик од лаких телесних повреда до 20%. Међу путницима на задњем
седишту употреба сигурносног појаса смањује ризик од смртног страдања и тешког
телесног повређивања до 25%, а ризик од повређивања до 75% (WHO, 2015). Када
би употреба сигурносног појаса на територији Европске Уније достигла 100%, то би
значило да се сваке године спаси 6.000 живота, а 380.000 људи би мање било
повређено (ESTC, 2010). Процењује се да је на територији САД, у периоду од 2005.
до 2009. године, захваљујући употреби сигурносног појаса спасено око 72.000
живота (NHTSA, 2010).
На територији Републике Србије Законом о безбедности саобраћаја на путевима
је дефинисана обавеза употребе сигурносног појаса на свим местима у возилу. Иако
обавеза постоји за сва места, ниво употребе сигурносног појаса се значајно
разликује у зависности да ли се лице превози на предњим или на задњим седиштима.
Од 2013. године на територији Републике Србије се континуирано прате индикатори
безбедности саобраћаја, а међу њима и ниво употребе сигурносног појаса. Ниво
употребе сигурносног појаса 2015. године на предњем седишту је 73%, а на задњем
седишту 7,4%. Ови проценти представљају извесно побољшање у односу на базну
2013. годину, јер се ниво употребе на свим седиштима повећао око 5% (АБС, 2015).
Ови проценти су значајно мањи у односу на најразвијеније земље у области
безбедности саобраћаја, које имају проценте употребе сигурносног појаса на
предњим седиштима преко 95%, а на задњем седишту преко 80% (ESTC, 2010).
Многи аутори су се бавили истраживањем употребе сигурносног појаса преко
прављења модела бинарне логистичке регресије (Yannis et al., 2011; Molnar et al.,
2012; Goetzke и Islam, 2015; Kim и Kim, 2003). Поменути аутори су се бавили
анализом многобројних фактора који потенцијално утичу на употребу сигурносног
појаса. Фактори чији се утицај на употребу сигурносног појаса испитивао могу се
поделити на: факторе личности (пол, узраст, гојазност), фактори пута
(категоризација пута), фактори возила (врста возила, радна запремина мотора),
правни фактори (висина казне, врста закона), културолошки фактори (расна
припадност, политичко опредељење, образовање, висина прихода, религиозност),
спољни фактори (дан у седмици, време, временски услови, локација) и фактори
утицаја возача на путнике (употреба сигурносног појаса возача). У овим научно
истраживачким радовима фактори пол, узраст, категоризација пута, врста возила,
висина казне, врста закона, расна припадност, политичко опредељење,
религиозност, временски услови, локација и употреба сигурносног појаса возача су
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показали статистички значајан утицај на употребу сигурносног појаса. У овом раду
посматрано је пет фактора који су већ били предмет истраживања, а додана су још
два фактора чији утицај у приказаним радовима није био испитиван. Нови фактори
су постојање путника у возилу и пол возача као фактор који утиче на употребу
сигурносног појаса код путника.
Предмет овог истраживања је понашање возача и путника, са аспекта употребе
сигурносних појасева, на подручју градске општине Чукарица. Посебан акценат је
стављен на истраживање фактора који потенцијално имају утицај на употребу
сигурносног појаса.
Циљ истраживања је да се утврди који фактори, који су били посматрани
приликом истраживања, утичу на употребу сигурносног појаса. Да ли ти фактори
утичу значајно и на који начин. Фактори који су посматрани су пол, радни/нерадни
дан (дан у седмици), доба дана, локација, постојање путника у возилу, употреба
појаса возача (фактор који утиче на употребу сигурносног појаса код путника), пол
возача (фактор који утиче на употребу сигурносног појаса код путника).
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Бројање је вршено у среду 9. децембра 2015. године (радни дан) и у суботу 12.
децембра 2015. године (викенд дан). Бројање је спроведено у два двочасовна
термина, јутарњи термин од 08:00 до 10:00 и поподневни термин од 14:30 до 16:30.
Локације на којима је спроведено теренско истраживање налазе се на подручју
градске општине Чукарица и то локација у насељу у улици Аце Јоксимовића, а
локација ван насеља на Ибарској магистрали на око 5.000 метара од насеља. На обе
локације спроведено је бројање у трајању од 55 минута у оквиру поменутих термина
за бројање.
Спроведено теренско истраживање имало је за циљ да се за свако возило, које је
било предмет истраживања, утврди: да ли возач користи сигурносни појас, пол
возача, да ли путници користе сигурносни појас и пол путника. Пошто технички
није било изводљиво забележити свако возило у саобраћајном току, возила која ће
учествовати у истраживању су бирана по принципу „случајног узорка“.
У истраживању је учествовало 2.267 возача, 679 путника на предњем седишту и
118 путника на задњем седишту, што представља попуњеност возила од 1,35 особа
по возилу. На посматраном узорку сигурносни појас користи 65,9% возача, 67,6%
путника на предњем седишту, 16,9% путника на задњем седишту.
Анализа прикупљених података спроведена је у статистичком софтверском
пакету IBM SPSS Statistics 22.
Приликом анализе прикупљених података пролазило се кроз неколико фаза.
Прва фаза је била утврђивање међусобне повезаности између фактора. Међусобна
повезаност између фактора мерена је фи коефицијентом (phi coefficient), из разлога
што су променљиве које су посматране дискретног типа. Уколико је вредност овог
коефицијента преко 0,5 за нека два фактора, један од та два би био избачен из
модела. На овај начин је утврђено који ће све фактори бити укључени у модел
бинарне логистичке регресије. Модел је испитивао како поједини фактори утичу на
неупотребу сигурносног појаса. Да би се утврдило да ли фактори који су убачени у
модел статистички значајно утичу на неупотребу сигурносног појаса коришћен је
Omnibus тест за оцењивање коефицијената у моделу. Omnibus тест тестира нулту
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хипотезу која гласи: „Сви логистички регресиони коефицијенти у моделу су једнаки
0“, прихваћен је ризик од 5% приликом оцењивања ове хипотезе. Након одређивања
да ли је модел погодан, приступало се израчунавању логистичких регресионих
коефицијената у моделу за сваки фактор помоћу поменутог статистичког пакета.
Важно је напоменути да су променљиве (фактори) у програму SPSS кодиране на
такав начин да је се цифром 0 обележавала претпостављена мање ризична
категорија, а цифром 1 претпостављена ризичнија категорија. На овај начин
извршено је кодирање које је приказано у Табели 1. Као што је већ поменуто циљна
варијабла је употреба сигурносног појаса, а у оквиру ње акценат је стављен на
неупотребу сигурносног појаса која је кодирана цифром 1.
Табела 1. Приказ шифрованих података у програму SPSS

Фактори

Категорије
Шифра = 0
Шифра = 1
Употреба сигурносног појаса
Користи
Не користи
Локација
Ван насеља
Насеље
Дан у седмици
Радни дан
Викенд
Доба дана
Поподне
Јутро
Пол
Женски
Мушки
Постојање путника
Постоји
Не постоји
Употреба сигурносног појаса код возача
Користи
Не користи
Пол возача
Женски
Мушки
Помоћу логистичких регресионих коефицијената могуће је предвиђати
вероватноћу3, шансе4 и логаритам шанси. За потребе овог истраживања нису вршена
предвиђања поменутих обележја, већ је коришћена вредност експоненцираних
логистичких регресионих коефицијената, која представља количник шанси5 да се
догоди догађај 1 и шанси да се догоди догађај 0. Да ли одређени фактор парцијално
значајно утиче на ниво неупотребе сигурносног појаса оцењивано је Wald тестом и
95% интервалом поузданости за експоненцирани логистички регресиони
коефицијент. Приликом рачунања Wald теста прихваћен је ризик од 5%. 95%
интервал поузданости за експоненцирани логистички регресиони коефицијент
сматра се статистичким значајним уколико у свом интервалу не обухвата вредност
1.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У овом делу рада приказани су резултати спроведеног истраживања. Модели су
примењени за сва три карактеристична места у возилу, а то су место возача, путника
на предњем седишту и путника на задњем седишту.

Вероватноћа је мера квантификација да ће се неки догађај десити (Reichl, 1998).
Шанса да се догоди догађај А представља количник вероватноће да ће се догодити догађај А и
вероватноће да се неће догодити догађај А (Gelman et al., 2003).
5
Количник шанси догађаја А представља количник шанси догађаја А и количник шанси да се неће
догодити догађај А (Agresti, 2007).
3
4
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3.1.

МОДЕЛ БИНАРНЕ ЛОГИСТИЧКЕ РЕГРЕСИЈЕ ЗА МЕСТО ВОЗАЧА

У модел бинарне логистичке регресије за возаче укључено је 5 фактора и то
„локација“, „дан у седмици“, „доба дана“, „пол возача“ и „постојање путника у
возилу“. Мерењем међусобне повезаности ових фактора преко фи коефицијента
утврђено је да фактори нису међусобно повезани. Из тог разлога, одлучено је да се
сви посматрани фактори убаце у модел.
За све ове факторе мерен је њихов утицај на неупотребу сигурносних појасева
код возача. За почетак неопходно је утврдити да ли је модел статистички значајан
тј. да ли статистички значајно утиче на неупотребу сигурносног појаса. Ово се
утврђује применом Omnibus теста за оцењивање коефицијената. Пошто је вредност
теста 49,977 са значајношћу <0,0001, може се одбацити нулта хипотеза и прихватити
алтернативна хипотеза, што значи да посматрани фактори имају утицај на
неупотребу сигурносног појаса, па даље развијање модела има смисла.
За приказ модела бинарне логистичке регресије биће приказано неколико ставки.
Прво, биће приказани коефицијенти бинарне логистичке регресије (B), вредност
Wald теста и значајност теста. Најважнија колона у Табели 2. је колона у којој је
приказана вредност експоненцираног коефицијента бинарне логистичке регресије
(Exp(B)). У последње 2 колоне приказане су границе интервала 95% поузданости за
вредност Exp(B).
Табела 2. Модел бинарне логистичке регресије – возачи

Фактори

B

Wald тест

ЗначајExp(B)
ност

95% границе интервала
поверења за Exp(B)
Доња
Горња
1,535
2,190
0,901
1,282
0,885
1,262
0,900
1,427
0,974
1,430

Локација
0,606
44,799
0,000 1,834
Дан у седмици
0,072
0,641
0,423 1,075
Доба дана
0,055
0,369
0,543 1,057
Пол
0,125
1,133
0,287 1,133
Постојање путника 0,166
2,856
0,091 1,180
Константа
-1,256
68,341
0,000 0,285
Као најважнију информацију из Табеле 2. треба узети колону Exp(B). У колони
Exp(B) приказане су вредности количника шанси. Количник шанси представља
вредност колико ће се пута повећати шанса да испитаник не употребљава
сигурносни појас, ако се промени вредност одређеног фактора са 0 на 1, под условом
да су остали фактори константни. Од посматраних пет фактора само је један показао
парцијално значајан утицај на неупотребу сигурносног појаса на посматраном
узорку возача. Тај фактор је „локација“. Количник шанси овог фактора говори да су
шансе 1,834 пута веће да возач неће употребљавати сигурносни појаса када се
налази у насељу у односу када се налази ван насеља, под условом да су сви остали
посматрани фактори константни. Овај количник шанси је статистички значајан, ако
се прихвати ризик грешке од 5%. Дакле може се рећи да у оквиру посматраних
фактора, највећи утицај на неупотребу сигурносног појаса код возача има фактор
„локација“.
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3.2.

МОДЕЛ БИНАРНЕ ЛОГИСТИЧКЕ РЕГРЕСИЈЕ ЗА МЕСТО
ПУТНИКА НА ПРЕДЊЕМ СЕДИШТУ

У моделу бинарне логистичке регресије код путника на предњем седишту
укључено је 6 фактора и то „локација“, „дан у седмици“, „доба дана“, „пол путника
на предњем седишту“, „да ли возач користи сигурносни појас“ и „пол возача“.
Дакле, 4 фактора су идентична као код модела за возаче. У овом моделу ниједан
фактор није јако везан са другим факторима.
Пре свега потребно је утврдити да ли фактори у моделу статистички значајно
утичу на неупотребу сигурносног појаса. Ово се утврђује применом Omnibus теста,
пошто је вредност теста 157,971 са значајношћу <0,0001, може се одбацити нулта
хипотеза и прихватити алтернативна хипотеза, што значи да посматрани фактори
имају утицај на неупотребу сигурносног појаса.
Табела 3. Модел бинарне логистичке регресије – путници на предњем седишту

Фактори

B

Wald тест

ЗначајExp(B)
ност

95% границе интервала
поверења за Exp(B)
Доња
Горња
0,914
1,926
0,812
1,709
0,712
1,505
0,697
1,478
6,204
13,187
0,524
1,302

Локација
0,283
2,215
0,137 1,327
Дан у седмици
0,164
0,743
0,389 1,178
Доба дана
0,034
0,032
0,857 1,035
Пол
0,015
0,006
0,938 1,015
Возач појас
2,202
131,073
0,000 9,045
Возач пол
-0,192
0,680
0,410 0,826
Константа
-1,663
32,964
0,000 0,190
У Табели 3. која приказује модел бинарне логистичке регресије за путнике на
предњем седишту може се уочити неколико ствари. Када се погледа значајност
Wald-овог теста и 95% границе интервала поверења за количник шанси, види се да
само један фактор значајно утиче на неупотребу сигурносног појаса. Тај фактор је
„употреба сигурносног појаса код возача“. Количник шанси за овај фактор је чак
9,045, са доњом границом интервала поверења од 6,204. Ово практично значи да су
шансе да путник на предњем седишту неупотребљава сигурносни појас 9,045 пута
веће ако возач возила у коме се налази такође неупотребљава сигурносни појас, у
односу на ситуацију када возач употребљава сигурносни појас. Предуслов овог
закључка јесте чињеница да сви остали фактори морају остати константни.
3.3.

МОДЕЛ БИНАРНЕ ЛОГИСТИЧКЕ РЕГРЕСИЈЕ ЗА МЕСТО
ПУТНИКА НА ЗАДЊЕМ СЕДИШТУ

За моделирање неупотребе сигурносног појаса код путника на задњем седишту
коришћено је 6 фактора, као и у случају модела код путника на предњем седишту.
И ти фактори су идентични. У овом моделу, као и у претходним, фактори нису
међусобно значајно повезани.
Као и у претходним моделима за тестирање хипотезе која каже „сви логистички
регресиони коефицијенти су једнаки нули“ коришћен је Omnibus тест за оцењивање
коефицијената. Резултат овог теста за модел код путника на задњем седишту износи
56,750 и статистички је значајан (p<0,0001). Може се рећи да модел састављен од
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претходно наведених 6 фактора значајно утиче на неупотребу сигурносног појаса
на задњем седишту.
За разлику од претходних модела, модел бинарне логистичке регресије приказан
у Табели 4. има много више специфичности у односу на претходна два модела. Ове
специфичности су последица недовољног узорка путника на задњем седишту. На
почетку треба истаћи изразито велики количник шанси код фактора „употреба
сигурносног појаса код возача“, ово је последица чињенице да на прикупљеном
узорку у свих 20 случајева када је путник на задњем седишту користио сигурносни
појас и свих 20 возача у тим возилима је употребљавало сигурносни појас. На
основу овога може се јасно закључити да постоји веза између неупотребе
сигурносног појаса код возача и путника на задњем седишту, али за прецизније
податке о томе потребно је применити неки други статистички алат и проширити
узорак. У овом моделу су, поред поменутог фактора који говори о употреби
сигурносног појаса код возача, још 3 фактор показала значајан утицај на употребу
сигурносног појаса. Ти фактори су „локација“, „пол путника на задњем седишту“ и
„пол возача“. Важно је напоменути да су границе поверења за ове факторе изузетно
широке, што је последица малог узорка, па је за поузданије закључке неопходно
прикупити већи узорак путника на задњем седишту.
Табела 4. Модел бинарне логистичке регресије – путници на задњем седишту

4.

Фактори

B

Wald тест

Локација
Дан у седмици
Доба дана
Пол
Возач појас
Возач пол
Константа

-2,897
-0,722
1,129
2,084
21,011
1,880
1,179

9,394
0,740
1,235
5,512
0,000
4,794
1,152

ЗначајExp(B)
ност
0,002
0,390
0,266
0,019
0,997
0,029
0,283

0,055
0,486
3,092
8,035
>100
6,552
3,252

95% границе интервала
поверења за Exp(B)
Доња
Горња
0,009
0,352
0,094
2,515
0,422
22,634
1,411
45,763
/
/
1,218
35,251

ДИСКУСИЈА И ПРЕДЛОГ МЕРА

У овом делу рада биће приказани обједињени резултати за сва три модела, затим
ће бити извршено поређење између резултата који су добијени у овом раду и
резултата који су добијени у претходним радовима на ову тему. И на крају ће бити
извршен предлог мера помоћу којих би се могли отклонити постојећи недостаци.
У Табели 5. приказани су најважнији резултати бинарне логистичке регресије.
Резултати су одвојени за сваки модел посебно, и за сваки модел је приказано која
категорија фактора је ризичнија, са аспекта неупотребе сигурносног појаса, и да ли
је та ризичност статистички значајна у односу на другу категорију. Када се говори
о фактору „локација“ може се видети да је за особе на предњем седишту ризичнија
локација у насељу. Код путника на задњем седишту мања употреба сигурносног
појаса је забележена на путу ван насеља, али ову чињеницу треба прихватити са
резервом због малог узорка путника на задњем седишту. Разлог зашто особе на
предњем седишту мање користе сигурносни појас може бити у чињеници да у
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ситуацијама када се налазе у насељу особе углавном прелазе мање дистанце, што
им служи као оправдање за неупотребу сигурносног појаса. Фактор „дан у седмици“
не утиче статистички значајно нити на један модел. Међутим, може се уочити да је
за особе које се превозе на предњем седишту ризична категорија овог фактора
викенд, а за путнике на задњем седишту ризична категорија овог фактора је радни
дан. Викендом су возачи и путници на предњем седишту опуштенији, па мање и
брину о томе да ли ће употребити сигурносни појас. Наредни фактор који је
приказан у Табели 5. је фактор „доба дана“. Овај фактор ни код једног модела није
показао статистички утицај, а код свих модела је ризичнија категорија овог фактора
јутро. Разлог мање употребе сигурносног појаса у јутарњим сатима може бити у
томе да су особе које путују у журби и због тога забораве или не желе да
употребљавају сигурносни појас, како их не би задржавао. Када се говори о фактору
„пол“ утврђено је да је код сваког модела ризичнија категорија мушки пол. Још
једном се потврђује чињеница да су мушкарци ризична категорија учесника у
саобраћају због својих склоности ка ризицима. Фактор „постојање путника“
примењен је само у моделу код возача, јер његова примена у остала два модела не
би имала смисла. Утврђено је да када је возач сам у возилу ређе користи сигурносни
појас. Ово може бити последица већ поменутог самодоказивања возача који се у
одређеној мери спутава када има путника у возилу који скреће пажњу на употребу
сигурносног појаса. „Употреба сигурносног појаса код возача“ је фактор који је
коришћен у моделима код обе врсте путника. И код путника на предњем и код
путника на задњем седишту утврђено је да ређе употребљавају сигурносни појаса
када и возач не употребљава појас. Наиме код путника на задњем седишту ниједан
од путника који су употребљавали сигурносни појаса није био у возилу где возач
није употребљавао сигурносни појас. Ово је изузетно важна информација која
сугерише на то да понашање возача значајно утиче на понашање путника у возилу.
Дакле, може се рећи да у оквиру посматраних фактора на путника на предњем
седишту пресудно утиче понашање возача. Последњи фактор који је разматран,
такође за последња два модела, је фактор „пол возача“. Овај фактор је
контрадикторан у зависности да ли се говори о путницима на предњем или на
задњем седишту. Код путника на предњем седишту ризичнија категорија су жене
возачи, а код путника на задњем седишту су то мушкарци возачи. За боље
разумевање овог фактора су потребна додатна истраживања.
Када се говори о упоређивању ових резултата са резултатима претходних
истраживања треба имати у виду да постоје значајне разлике у прикупљању узорака
код сваког истраживања, па ова поређења треба прихватити са извесном дозом
резерве. Поређењем резултата може се утврдити да у овом истраживању нису
уочена одступања од ранијих резултата. С тим да је ово истраживање увело два нова
фактора, која могу послужити за упоређивање у неким будућим истраживањима.
На основу извршене анализе може се закључити какве би све потенцијалне мере
могле подићи ниво употребе сигурносног појаса на подручју градске општине
Чукарица.. Повећање полицијске принуде може довести до брзих, али краткорочних
промена. Полицијску принуду треба планирати у складу са добијеним резултатима
у овом раду. Наиме, фокус полицијске принуде би требао да буде првенствено
усмерен ка возачима, имајући у обзир њихову угроженост и њихов утицај на друге
путнике у возилу. Конкретну полицијску принуду би требало применити на
локацији у насељу, викендом, у јутарњим сатима, према возачима мушког пола који
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се превозе сами у возилу. Фокус мера треба да буде на возачима. Једно до најбољих
места за утицање на возаче јесте кроз њихову обуку да постану возачи. Наиме,
стављањем већег акцента на безбедност саобраћаја у процесу обуке возача, може
довести до повећања нивоа употребе сигурносног појаса не само код возача, већ и
код путника у возилу. Још једна мера која може дати резултате је спровођење
кампања које би подигле ниво свести код свих особа у возилу. Кампању би требало
спровести у урбаним деловима општине Чукарица из разлога што је баш у овом делу
посматране општине забележен најмањи ниво употребе сигурносног појаса. Као
циљну групу кампање треба изабрати возаче мушког пола, а додатним
истраживањем употребе сигурносног појаса могуће је одредити и специфичну
старосну категорију возача на које треба ставити посебан акценат. Према светским
истраживањима то су углавном млади и стари возачи, али свакако треба спровести
додатна истраживања за предметну општину. Додатним истраживањима требало би
истражити која старосна категорија и који пол возача самостално учествује у
саобраћају. На ову категорију је такође потребно ставити посебан акценат у
кампањи. Ефекти квалитетно осмишљених кампања су дугорочни и могу допринети
трајном унапређењу нивоа употребе сигурносног појаса.
Табела 5. Свеобухватни приказ резултата модела бинарне логистичке регресије

Фактори

Локација
Дан у
седмици
Доба дана
Пол
Постојање
путника
Употреба
СП - возач
Пол - возач
5.

Возач
Ризична Статист.
група
значајн.

Место у возилу
Путник на ПС
Ризична Статист.
група
значајн.

Насеље

ДА

Насеље

НЕ

Викенд

НЕ

Викенд

НЕ

Радни

НЕ

Јутро
Мушки

НЕ
НЕ

Јутро
Мушки

НЕ
НЕ

Јутро
Мушки

НЕ
ДА

Не

НЕ

/

/

/

/

/

/

Не

ДА

Не

???

/

/

Женски

НЕ

Мушки

ДА

Путник на ЗС
Ризична Статист.
група
значајн.
Ван
ДА
насеља

ЗАКЉУЧАК

На основу приказаног истраживања могу се извести извесни закључци. Спољни
фактори као што су „доба дана“ и „дан у седмици“ и фактор „постојање путника“
немају утицај на употребу сигурносног појаса. Док остали фактори имају утицај на
употребу сигурносног појаса у зависности од модела до модела.
Као циљну групу на коју треба деловати препознати су возачи. Првенствено из
разлога што се деловањем на возаче, индиректно делује и на све остале путнике у
возилу, што је приказано у поглављу у којем је било речи о резултатима.
Сличним истраживањима на територији других општина могуће је утврдити
циљну групу на коју је потребно деловати у циљу смањења процента неупотребе
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сигурносног појаса на територији тих општина. Додавањем нових фактора, могуће
је унапредити дефинисање циљне групе, а самим тим унапредити и ефикасност
мера. Овај једноставан статистички алат би свакако био од велике помоћи
институцијама које се баве безбедношћу саобраћаја приликом доношења мера.
Треба напоменути да је ово истраживање имало извесне недостатке који су
могли утицати на добијене резултате. Први недостатак јесте могућност прављења
грешке већ при самом бројању. Још један недостатак овог истраживања јесте и број
фактора који су убачени у модел, у неким будућим истраживањима би било
пожељно убацити нове факторе чији би се утицај испитивао. Нови фактори који би
били убачени у истраживање би могли бити узраст, врста возила, услови на путу,
возачко искуство као и неки социо-економски фактори као што су висина примања,
образовање итд. Трећи недостатак овог истраживања је мали узорак када се говори
о путницима на задњем седишту. За квалитетнију анализу фактора који
потенцијално утичу на ове путнике, неопходно је прикупити већи узорак од узорка
који је био прикупљен за потребе овог рада.
Дакле, постоји значајан простор за унапређење примене модела бинарне
логистичке регресије у анализи употребе сигурносног појаса. Да би модели били
што квалитетнији потребно је повећати узорак и повећати број фактора чији се
утицај испитује. Наравно, било би пожељно у неким напреднијим анализама
применити и неке додатне статистичке алате, како би се добијени резултати на
основу бинарне логистичке регресије могли поредити са резултатима добијеним на
други начин.
6.
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