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ПРЕДГОВОР
Традиционална, међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној
заједници'', из године у годину, окупља све већи број учесника. Мада се понекад то и не
види, овај скуп је остварио и остварује велики утицај на активности унапређења
безбедности саобраћаја на локалном нивоу, али и на нивоу државе и региона.
На претходним конференцијама је објављено неколико стотина научних и стручних
радова, неколико стотина стручњака су саопштили резултате својих истраживања,
односно изложили своја искуства и ставове, а све у циљу препознавања најбољих
праваца развоја и унапређења оптималних мера безбедности саобраћаја. Ово је много
допринело јачању капацитета и интегритета како појединаца, тако и заштитног система
у целини. Сваке године се расправља о актуелним темама, о саобраћајном образовању и
васпитању, о кампањама, о активностима саобраћајне полиције и других важних
субјеката, о унапређењу обуке и дообуке возача, о инфраструктурним мерама, о јачању
сарадње, унапређењу организације безбедности саобраћаја итд. Учесници конференције
су организовали расправе о прописима, имају критички однос према појединим
активностима и дају јасне препоруке за унапређење. Добар део наших препорука данас
је део закона, правилника и других прописа, а најбоља искуства се шире у Србији и у
региону. На овим скуповима истичемо и хвалимо све што се добро дешава и што
доприноси унапређењу безбедности саобраћаја. Са друге стране, врло отворено,
коректно и добронамерно критикујемо све оно што није било добро, а све у циљу
смањивања страдања на путевима.
После успостављања локалних тела за безбедност саобраћаја, подржавамо и пратимо
припрему и реализацију годишњих Програма безбедности саобраћаја, доприносимо
унапређењу стратешког управљања безбедношћу саобраћаја. У том смислу смо
допринели промовисању значаја, припреми и усвајању врло савремених националних
стратегија безбедности саобраћаја у Србији, Македонији, Хрватској, Црној Гори и
Републици Српској, али и покретању процеса припрема локалних стратегија
безбедности саобраћаја у Београду, Пожаревцу, Краљеву, Зајечару итд.
Промовисали смо најважније међународне документе и иницијативе у безбедности
саобраћаја и редовно представљамо најновије анализе стања и тенденција у безбедности
саобраћаја. Последњих година промовишемо мапирање ризика по локалним заједницама
и праћење индикатора безбедности саобраћаја, као основу стратешког управљања
безбедношћу саобраћаја.
У наредном периоду је неопходно да се унапреди праћење постојећег стања и
оцењивање успешности рада у безбедности саобраћаја. Струка не сме дозволити да се
праћење постојећег стања своди на пристрасно и нестручно поређење броја погинулих
у претходним годинама. Наиме, широко је распрострањена пракса да се нестручно бира
шта ће се поредити, односно које године и периоди ће се поредити, а све у циљу лажног
представљања стања, бољим него што јесте, односно у налажењу оправдања за неуспехе.
Једини критеријум за поређење мора постати степен достизања циљева који су добро
дефинисани и квантификовани у стратегијама и другим документима.
Ово би требало да буде највећи искорак у унапређењу рада и одговорности за стање
безбедности саобраћаја. У нади да ћемо у овој намеру успети, желимо успешан рад ове
конференције, односно прихватање и спровођење закључака у нашој пракси!
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник
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FOREWORD
Traditional international conference ''Road safety in local communities'', from year to year, is
attracting an increasing number of participants. Although sometimes it hasn`t been seen, this
conference has achieved and realized great influence on the activity of improving traffic safety
at the local level but also at national and regional levels.
At previous conferences hundreds of scientific papers has been published, several hundred
experts have shown the results of their research and has presented their experiences and
attitudes, with the aim of identifying the best practise of development and promotion of optimal
measurement of traffic safety. This is very much contributed to strengthening the capacity and
integrity of both individuals and the traffic safety system as a whole. Every year, it has been
discussing current issues of traffic education and upbringing, the campaigns, the activities of
the traffic police and other important subjects, the improvement of training and retraining of
drivers of infrastructure measures on strengthening cooperation, improvement of traffic safety
organizations, etc. Participants of the conference have organized debates on the legislation,
have a critical attitude towards certain activities and give clear recommendations for
improvement. A good part of our recommendation today is part of the laws, regulations and
other legislation, and best practices are spread in Serbia and in the region. At these meetings
participants emphasize and praise everything that is going well and what contributes to the
improvement of road safety. On the other hand, very openly, fairly and in good manner criticize
everything that was not good, with the aim of reducing the number of road fatalities and
injuries.
After the establishment of local bodies for traffic safety, we support and monitor the
preparation and implementation of the Annual program of road safety, contribute to improving
the strategic management of traffic safety. In this sense, we have contributed to promoting
character development and adoption of a national strategy of modern traffic safety in Serbia,
Macedonia, Croatia, Montenegro and the Republic of Srpska, but also initiate the process of
preparing local strategies for traffic safety in Belgrade, Pozarevac, Kraljevo, Zajecar, etc.
We promote the most important international documents and initiatives in road safety and
regularly presents the latest analysis of the situation and trends in traffic safety. In recent years,
we promote risk mapping by local communities and monitoring indicators of traffic safety, as
well as on the strategic management of traffic safety.
In the future it is necessary to improve the monitoring of the current situation and evaluating
the performance of traffic safety work. Road Safety Profession shouldn`t allow that current
state is based on biased and unprofessional comparison of the number of deaths in recent years.
Namely, there is widespread practice of improperly election what would be compared, and
period to be compared, with the aim of presenting a false condition better than it is, or in finding
excuses for failures. The only criterion for comparison should become a degree of achieving
goals that are well-defined and quantified in the strategies and other documents.
This should be the biggest step forward in improving the performance and accountability of
the state traffic safety. In the hope that we will succeed in this intention, we carry out the work
of this conference, and the acceptance and implementation of the conclusions of our practice!
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ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ
НА БИЦИКЛИСТЕ
ROAD SAFETY INDICATORS RELATED TO CYCLISTS
Ведран Вукшић1, Тијана Иванишевић2
Резиме: У последње време све већи значај се посвећује индикаторима безбедности
саобраћаја. Прате се индикатори који се односе на пешаке, мотоциклисте, брзину кретања
возила, употребу сигурносних појасева, дечијих заштитних система и сл., док се утицај
бициклиста, као једне од најрањивих категорија учесника у саобраћају, углавном занемарује.
Иако саобраћајне незгоде са учешћем бициклиста учествују са малим процентом у укупном
броју саобраћајних незгода, посматрано у односу на укупан број возила и бициклиста у
саобраћају, тај проценат је веома изражен, а последице таквих незгода су често веома тешке.
Узимајући у обзир претходно наведено, као и значај овог проблема у раду је предложена
методологија истраживања за шест индикатора безбедности саобраћаја који се односе на
бициклисте. Представљени су индикатори који се односе на употребу заштитне опреме код
бициклиста (бициклистичке кациге, светлоодбојног прслука и светлоодбојних трака),
индикатори који се односе на непоштовање саобраћајних прописа (пролазак на црвено светло
на семафору) и индикатори који се односе на опрему бицикла (светла и катадиоптери).
Кључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде, локална заједница, индикатори
безбедности саобраћаја, бициклисти
Abstract: Recently, growing importance is given to indicators of road safety. Indicators relating to
pedestrians, motorcyclists, vehicle speed, use of seat belts, children's protective systems etc. are
monitored, while the influence of cyclists, as one of the vulnerable categories of traffic participants,
is mostly neglected. Although traffic accidents with participation of cyclists account for a small
percentage of the total number of traffic accidents, compared to the total number of vehicles and
cyclists in traffic, this percentage is very strong, and the consequences of such accidents are often
very serious. Taking into account the previously mentioned, as well as the importance of this
Вукшић Ведран, дипл. инж. саобраћаја, Центар за безбедност саобраћаја, Куманичка бр. 20е, Београд,
Република Србија, vedran.vuksic@centarbs.com
2
Иванишевић Тијана, дипл. инж. саобраћаја, Висока техничка школа струковних студија, Косовска бр.
8, Крагујевац, Република Србија, tijana.ivanisevic@mail.com
1
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Ведран Вукшић, Тијана Иванишевић
ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БИЦИКЛИСТЕ

problem this paper proposes research methodology for six road safety indicators relating to cyclists.
Indicators that relate to the use of protective equipment among cyclists (bicycle helmets, vests and
reflective strips), the indicators relating to non-compliance of traffic rules (passing on a red light),
and indicators related to the equipment of a bicycle (lights and reflectors) are presented.
Keywords: road safety, traffic accidents, local community, road safety indicators, cyclists

1.

УВОД

Проблем безбедности саобраћаја је један од водећих проблема, на глобалном
нивоу, са којим се сусрећу све земље света, почев од развијених, па све до
неразвијених земаља. Ефикасан рад у свакој области, па и у безбедности саобраћаја
огледа се првенствено у успешном и прецизном дефинисању постојећег стања, чиме
се ствара могућност за достизање жељених циљева. Наиме, значајну улогу у
управљању безбедношћу саобраћаја имају индикатори безбедности саобраћаја, јер
они представљају основ за утврђивање постојећег стања и служе као мерило ризика
од саобраћајних незгода.
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи перформанси система и могу
да послуже за описивање обима и врсте проблема безбедности саобраћаја, односно
могу помоћи у стручном дефинисању кључних области рада и у дефинисању
контрамера (Пешић et al, 2013). Повећање или смањење вредности одређеног
индикатора безбедности саобраћаја, указује на промену ризика од саобраћајних
незгода чији су узроци везани за одабрани индикатор. Утврђивање и праћење
вредности индикатора важно је за праћење стања безбедности саобраћаја и
препознавање одговорности и обавеза појединих институција и организација
задужених за побољшање вредности посматраних индикатора, односно стања
безбедности саобраћаја. Такође, познавање вредности индикатора значајно је за
усмеравање планираних акција, као и за праћење ефеката примењених мера у
безбедности саобраћаја.
Предмет истраживања представља дефинисање и одабир релевантних
индикатора безбедности саобраћаја који се односе на бициклисте као и дефинисање
методологије праћења индикатора безбедности саобраћаја.
Циљ истраживања је квалитетно сагледавање стања безбедности бициклиста у
саобраћају, односно анализа ризика страдања бициклиста у саобраћају која ће
представљати основ за утврђивање постојећег стања и дефинисање контрамера.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Методологију истраживања представља теренско истраживање индикатора
безбедности саобраћаја који се односе на бициклисте, спроведено на девет локација
на територији града Београда, у периоду од 28.07.2016. године до 19.08.2016.
године. Истраживања су спроведена у дневним као и у ноћним условима саобраћаја.
Имајући у виду рањивост бициклиста као учесника у саобраћају, дефинисани су
следећи индикатори безбедности саобраћаја:
x стопа (%) употребе бициклистичке кациге;
x стопа (%) употребе светлоодбојног прслука;
2
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x
x
x
x
2.1.

стопа (%) употребе светлоодбојних трака;
стопа (%) пролазака бициклиста на црвено светло на раскрсницама
регулисаним семафором;
стопа (%) бициклиста који користе светла када учествују у саобраћају у
ноћним условима;
стопа (%) бициклиста који користе катадиоптере.

Стопа (%) употребе бициклистичке кациге - IBK

Индикатор се односи на возаче бицикла који носе бициклистичку кацигу када
возе бицикл, а рачуна се као однос броја бициклиста који носе бициклистичку
кацигу и укупног броја бициклиста. Како би истраживање било поуздано потребно
је испунити следеће услове:
x Истраживање је потребно извршити на најмање три локације.
x За сваку локацију укупан број бициклиста мора бити најмање 100.
x Истраживање је потребно спровести у јутарњим као и у послеподневним
часовима, односно у вршним периодима.
x Локације истраживања би требало одабрати на основу броја
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста.
2.2.

Стопа (%) употребе светлоодбојног прслука - ISP

Индикатор се односи на возаче бицикла који носе светлоодбојни прслук када
учествују у саобраћају у ноћним условима, а рачуна се као однос броја бициклиста
који носе светлоодбојни прслук и укупног броја бициклиста. Како би истраживање
било поуздано потребно је испунити следеће услове:
x Истраживање је потребно извршити на најмање три локације.
x За сваку локацију укупан број бициклиста мора бити најмање 100.
x Истраживање је потребно спровести у вечерњим часовима.
x Локације истраживања би требало одабрати на основу броја
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста које су се догодиле у
ноћним условима.
2.3.

Стопа (%) употребе светлоодбојних трака - IST

Индикатор се односи на возаче бицикла који користе светлоодбојне траке када
учествују у саобраћају у ноћним условима, а рачуна се као однос броја бициклиста
који користе светлоодбојне траке и укупног броја бициклиста. Како би истраживање
било поуздано потребно је испунити следеће услове:
x Истраживање је потребно извршити на најмање три локације.
x За сваку локацију укупан број бициклиста мора бити најмање 100.
x Истраживање је потребно спровести у вечерњим часовима.
x Локације истраживања би требало одабрати на основу броја
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста које су се догодиле у
ноћним условима.
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2.4.

Стопа (%) пролазака бициклиста на црвено светло на раскрсницама
регулисаним семафором – ICS

Индикатор се односи на понашање возача бицикла на раскрсницама
регулисаним семафором, а рачуна се као однос броја бициклиста који су прошли
раскрсницу на црвено светло на семафору и укупног броја бициклиста. Како би
истраживање било поуздано потребно је испунити следеће услове:
x Истраживање је потребно извршити на најмање три локације.
x За сваку локацију укупан број бициклиста мора бити најмање 100.
x Истраживање је потребно спровести у јутарњим као и у послеподневним
часовима, односно у вршним периодима.
x Истраживање је потребно спровести на саобраћајницама на којима се
саобраћај одвија у оба смера, а посматрање вршити за оба смера.
x Локације истраживања би требало одабрати на основу броја
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста.
2.5.

Стопа (%) бициклиста који користе светла када учествују у саобраћају
у ноћним условима – IS

Индикатор се односи на понашање возача бицикла када учествују у саобраћају у
ноћним условима, а рачуна се као однос броја бициклиста који користе светла и
укупног броја бициклиста. Како би истраживање било поуздано потребно је
испунити следеће услове:
x Истраживање је потребно извршити на најмање три локације.
x За сваку локацију укупан број бициклиста мора бити најмање 100.
x Истраживање је потребно спровести у вечерњим часовима.
x Локације истраживања би требало одабрати на основу броја
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста које су се догодиле у
ноћним условима.
2.6.

Стопа (%) бициклиста који користе катадиоптере - IK

Индикатор се односи на опрему бицикла, а рачуна се као однос броја бициклиста
који користе катадиоптере и укупног броја бициклиста. Како би истраживање било
поуздано потребно је испунити следеће услове:
x Истраживање је потребно извршити на најмање три локације.
x За сваку локацију укупан број бициклиста мора бити најмање 100.
x Истраживање је потребно спровести у вечерњим часовима.
x Локације истраживања би требало одабрати на основу броја
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста које су се догодиле у
ноћним условима.
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3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У овом раду представљени су резултати истраживања индикатора безбедности
саобраћаја који се односе на бициклисте. Представљени су индикатори који се
односе на употребу заштитне опреме код бициклиста (бициклистичке кациге,
светлоодбојног прслука и светлоодбојних трака), индикатори који се односе на
непоштовање саобраћајних прописа (пролазак на црвено светло на семафору) и
индикатори који се односе на опрему бицикла (светла и катадиоптери).
3.1.

Стопа (%) употребе бициклистичке кациге

Истраживање које се односи на стопу (%) употребе бициклистичке кациге
спроведено је на следеће три локације у временском периоду од 8 до 10 часова, као
и у периоду од 14 до 16 часова:
x у улици Краља Милана, код раскрснице улица Ресавска и Краља
Милана, дана 28.07.2016. године и 29.07.2016. године.
x у улици Мије Ковачевића, у насељу Карабурма, у близини кружног тока
Омладински стадион, дана 01.08.2016. године и 02.08.2016. године.
x у улици Зрењанински пут, у насељу Борча, код раскрснице улица
Трстеничка, Попова бара нова 3 и Зрењанински пут, дана 03.08.2016.
године и 04.08.2016. године.
Табела 1. Подаци о употреби бициклистичке кациге

Локација
Краља Милана
Мије Ковачевића
Зрењанински пут
УКУПНО

Носи кацигу
n
%
22
15,27
13
13,0
7
5,38
42
11,23

Нема кацигу
n
%
122
84,73
87
87,0
123
94,62
332
88,77

УКУПНО
n
%
144
100,00
100
100,00
130
100,00
374
100,00

На основу добијених података, индикатор употребе бициклистичке кациге
износи:

ൌ ǡ Ψ
ࡵࡷ ൌ
ૠ
Анализом добијених резултата може се уочити јако мала употреба
бициклистичке кациге, што представља забрињавајућу чињеницу. Веома ниска
вредност овог индикатора се може објаснити кроз „одбојност“ бициклистичке
заједнице према обавезној употреби бициклистичке кациге. Наиме, већина
бициклиста (75%) сматра да их кацига не може заштити у случају саобраћајне
незгоде и да ношење кациге представља бициклизам као ризичну активност
(Вукшић и Иванишевић, 2016).
3.2.

Стопа (%) употребе светлоодбојног прслука

Истраживање које се односи на стопу (%) употребе светлоодбојног прслука
спроведено је на следеће три локације у временском периоду од 21 до 23 часа:
5
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x
x
x

у улици Ивана Милутиновића, у насељу Борча, код раскрснице улица
Ивана Милутиновића и Ваљевског одреда, дана 05.08.2016. године и
06.08.2016. године.
у улици Цара Душана, код раскрснице улица Француска, Жоржа
Клеменсоа и Цара Душана, дана 08.08.2016. године и 09.08.2016. године.
у Булевару Михајла Пупина, код раскрснице улица Милентије
Поповића, Ушће и Булевар Михајла Пупина, дана 10.08.2016. године и
11.08.2016. године.
Табела 2. Подаци о употреби светлоодбојног прслука

Локација
Ивана
Милутиновића
Цара Душана
Булевар Михајла
Пупина
УКУПНО

Носи
светлоодбојни
прслук
n
%

Нема
светлоодбојни
прслук
n
%

УКУПНО
n

%

0

0,0

216

100,0

216

100,00

3

2,67

109

97,33

112

100,00

6

5,26

108

94,74

114

100,00

9

2,04

433

97,96

442

100,00

На основу добијених података, индикатор употребе светлоодбојног прслука
износи:
ૢ
ൌ ǡ Ψ
ࡵࡿࡼ ൌ

Вредност овог индикатора, као и код претходног, се може објаснити кроз
„одбојност“ бициклистичке заједнице према употреби светлоодбојног прслука.
Наиме, већина бициклиста (80%) сматра да су светла ефикаснија од светлоодбојног
прслука и да је довољно имати добро осветљен бицикл, те га због тога не користе
(Вукшић и Иванишевић, 2016).
3.3.

Стопа (%) употребе светлоодбојних трака

Истраживање које се односи на стопу (%) употребе светлоодбојних трака
спроведено је на следеће три локације у временском периоду од 21 до 23 часа:
x у улици Ивана Милутиновића, у насељу Борча, код раскрснице улица
Ивана Милутиновића и Ваљевског одреда, дана 05.08.2016. године и
06.08.2016. године.
x у улици Цара Душана, код раскрснице улица Француска, Жоржа
Клеменсоа и Цара Душана, дана 08.08.2016. године и 09.08.2016. године.
x
у Булевару Михајла Пупина, код раскрснице улица Милентије
Поповића, Ушће и Булевар Михајла Пупина, дана 10.08.2016. године и
11.08.2016. године.
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Табела 3. Подаци о употреби светлоодбојних трака

Локација
Ивана
Милутиновића
Цара Душана
Булевар Михајла
Пупина
УКУПНО

Носи
светлоодбојне
траке
n
%

Нема
светлоодбојне
траке
n
%

УКУПНО
n

%

1

0,46

215

99,54

216

100,00

0

0,0

112

100,0

112

100,00

0

0,0

114

100,0

114

100,00

1

0,23

441

99,77

442

100,00

На основу добијених података, индикатор употребе светлоодбојних трака
износи:

ࡵࡿࢀ ൌ
ൌ ǡ Ψ

3.4.

Стопа (%) пролазака бициклиста на црвено светло на раскрсницама
регулисаним семафором

Истраживање које се односи на стопу (%) пролазака бициклиста на црвено
светло на раскрсницама регулисаним семафором спроведено је на следеће три
локације у временском периоду од 8 до 10 часова, као и у временском периоду од
14 до 16 часова:
x у Булевару краља Александра, на семафору код раскрснице улица
Књегиње Зорке и Булевар краља Александра, посматрано у смеру од
Вуковог Споменика ка Правном факултету, дана 12.08.2016. године и
15.08.2016. године.
x у Булевару Деспота Стефана, на семафору код „Слатке куће“, дана
16.08.2016. године и 17.08.2016. године.
x у Булевару Ослобођења, на семафору код бензинске станице „Лукоил“,
дана 18.08.2016. године и 19.08.2016. године.
Табела 4. Подаци о проласцима бициклиста на црвено светло на семафору

Локација
Булевар краља
Александра
Булевар Деспота
Стефана
Булевар
Ослобођења
УКУПНО

Поштоваоци
n
%

Прекршиоци
n
%

УКУПНО
n
%

195

90,28

21

9,72

216

100,00

122

87,14

18

12,86

140

100,00

85

77,27

25

22,73

110

100,00

402

86,27

64

13,73

466

100,00
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На основу добијених података, индикатор пролазака бициклиста на црвено
светло на раскрсницама регулисаним семафором:
ࡵࡿ ൌ


ൌ ǡ ૠΨ


Индикатор пролазака бициклиста на црвено светло на раскрсницама
регулисаним семафором треба да има што мању вредност, посматрано са аспекта
безбедности саобраћаја. Анализом добијених резултата може се уочити да сваки
седми бициклиста пролази раскрсницу на небезбедан начин (док је на семафору
црвено светло).
3.5.

Стопа (%) бициклиста који користе светла када учествују у саобраћају
у ноћним условима

Истраживање које се односи на стопу (%) бициклиста који користе светла када
учествују у саобраћају у ноћним условима спроведено је на следеће три локације у
временском периоду од 21 до 23 часа:
x у улици Ивана Милутиновића, у насељу Борча, код раскрснице улица
Ивана Милутиновића и Ваљевског одреда, дана 05.08.2016. године и
06.08.2016. године.
x у улици Цара Душана, код раскрснице улица Француска, Жоржа
Клеменсоа и Цара Душана, дана 08.08.2016. године и 09.08.2016. године.
x у Булевару Михајла Пупина, код раскрснице улица Милентије
Поповића, Ушће и Булевар Михајла Пупина, дана 10.08.2016. године и
11.08.2016. године.
Табела 5. Подаци о употреби светала

Локација
Ивана
Милутиновића
Цара Душана
Булевар Михајла
Пупина
УКУПНО

Има светла
n
%

Нема светла
n
%

УКУПНО
n
%

63

29,17

153

70,83

216

100,00

43

38,4

69

61,6

112

100,00

47

41,22

67

58,78

114

100,00

153

34,61

289

65,39

442

100,00

На основу добијених података, индикатор употребе светала у ноћним условима
саобраћаја износи:

ࡵࡿ ൌ
ൌ ǡ Ψ

Вредност добијеног индикатора је ниска и указује на то да се већина бициклиста
понаша небезбедно у саобраћају, не марећи како за своју безбедност тако и за
безбедност других учесника у саобраћају.
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3.6.

Стопа (%) бициклиста који користе катадиоптере

Истраживање које се односи на стопу (%) бициклиста који користе катадиоптере
спроведено је на следеће три локације у временском периоду од 21 до 23 часа:
x у улици Ивана Милутиновића, у насељу Борча, код раскрснице улица
Ивана Милутиновића и Ваљевског одреда, дана 05.08.2016. године и
06.08.2016. године.
x у улици Цара Душана, код раскрснице улица Француска, Жоржа
Клеменсоа и Цара Душана, дана 08.08.2016. године и 09.08.2016. године.
x у Булевару Михајла Пупина, код раскрснице улица Милентије
Поповића, Ушће и Булевар Михајла Пупина, дана 10.08.2016. године и
11.08.2016. године.
Табела 6. Подаци о употреби катадиоптера

Локација
Ивана
Милутиновића
Цара Душана
Булевар Михајла
Пупина
УКУПНО

Има катадиоптере

Нема
катадиоптере
n
%

n

%

198

91,67

18

103

91,97

101
402

УКУПНО
n

%

8,33

216

100,00

9

8.03

112

100,00

88,6

13

11,4

114

100,00

90,95

40

9,05

442

100,00

На основу добијених података, индикатор употребе катадиоптера износи:
ࡵࡷ ൌ

4.


ൌ ૢǡ ૢΨ


ЗАКЉУЧАК

Традиционално праћење стања безбедности саобраћаја, на основу броја и
последица саобраћајних незгода може да укаже на проблеме безбедности
саобраћаја, посебно ако се ради о анализама које обухватају већа подручја.
Међутим, локалне заједнице представљају „мање“ средине, са мањим бројем
становника, мањим бројем регистрованих возила, мањим бројем возача и сл. Зато је
потребно пронаћи одговарајући начин праћења стања безбедности саобраћаја. У ову
сврху могу послужити индикатори безбедности саобраћаја који добро описују
перформансе система безбедности саобраћаја и имају јаку корелативну везу са
бројем и последицама саобраћајних незгода. На пример, индикатор безбедности
саобраћаја који се односи на употребу светала, има јаку корелацију са бројем
саобраћајних незгода, јер ће са повећањем употребе светала број саобраћајних
незгода опасти.
Анализом добијених резултата могу се уочити јако мале вредности индикатора
употребе светала, светлоодбојног прслука и трака, што представља веома
забрињавајућу чињеницу. Наиме, већина бициклиста (80%) сматра да су светла
ефикаснија од светлоодбојног прслука и да је довољно имати добро осветљен
9
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бицикл, те га због тога не користе (Вукшић и Иванишевић, 2016). С друге стране,
иако је по Закону о безбедности саобраћаја на путевима (члан 81) обавезна употреба
предњег белог и задњег црвеног светла, на појединим бициклима не постоје
уграђена светла. Разлог мале вредности овог индикатора може бити због
неадекватне опреме бицикла. Наиме, бицикли се углавном продају без уграђених
светала, те је стога потребно, а у сарадњи са саобраћајном полицијом, вршити
поделу сета светала бициклистима који учествују у саобраћају возећи неосветљен
бицикл.
Резултати истраживања указују на то да сваки седми бициклиста пролази
раскрсницу на небезбедан начин (док је на семафору црвено светло). Вредност овог
индикатора зависи углавном од ставова и понашања бициклиста. Наиме, одређени
број бициклиста сматра да заустављање и поновно достизање исте просечне брзине
троши 25% више енергије од оне која је потребна за лагани пролазак на црвено
светло.
Поред вредности представљених индикатора који указују на стање безбедности
бициклиста у саобраћају, истраживањем, односно у комбинацији са осталим
истраживачким методама, се може доћи и до многих других података о понашању
бициклиста у саобраћају (старосна расподела, полна расподела и сл.) и тако
квалитетније дефинисати мере за унапређење безбедности саобраћаја.
Свака локална заједница треба детаљно да анализира разлоге добијених
вредности, на основу којих треба донети одговарајући предлог мера.
5.
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ЗНАЊЕМ ЗА БЕЗБЕДНИЈИ МЛАДЕНОВАЦ
WITH KNOWLEDGE FOR SAFER MLADENOVAC
Ведран Вукшић1, Тијана Иванишевић2, Владан Глишић3, Стефан Ивановић4
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 за финансирање
пројеката невладиних организација који су усмерени ка унапређењу безбедности свих
учесника у саобраћају. Као резултат конкурса реализована су четири пројекта, од стране
невладине организације „ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА“, који су имали за циљ
подизање свести и информисање становништва о проблемима безбедности саобраћаја, као и
промене ставова и понашања учесника у саобраћају на територији градске општине
Младеновац. У оквиру пројеката спроведено је неколико активности: кампање на
друштвеним мрежама, интерактивна предавања (вршњачка едукација, предавања за ученике
предшколских установа и нижих разреда основних школа), трибине за возаче трактора,
радионице за родитеље о правилној употреби дечијих седишта, обуке на бициклистичком
полигону, подела кацига, дечијих седишта, ротационих светала и светлоодбојних прслука.
Спроведене активности, на територији градске општине Младеновац, имале су изузетно
позитивне ефекте, а о чему ће бити речи у овом раду.
Кључне речи: унапређење безбедности саобраћаја, локална заједница, невладине
организације
Abstract: The Commission for Road Safety of Mladenovac municipality in accordance with the
Law on road safety and Road safety improvements program, on the territory of Mladenovac
municipality, announced a procurement for financing NGO projects aimed at improving the safety
1
Вукшић Ведран, дипл. инж. саобраћаја, Центар за безбедност саобраћаја, Куманичка 20е, Београд,
Република Србија, vedran.vuksic@centarbs.com
2
Иванишевић Тијана, дипл. инж. саобраћаја, Висока техничка школа струковних студија, Косовска 8,
Крагујевац, Република Србија, tijana.ivanisevic@mail.com
3
Глишић Владан, др вет. медицине, Председник ГО Младеновац, Јанка Катића 6, Младеновац, Република
Србија, predsednik@mladenovac.rs
4
Ивановић Стефан, Комисијa за безбедност сабраћаја на путевима градске општине Младеновац, Јанка
Катића 6, Младеновац, Република Србија, stiv91@gmail.com
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of all participants in traffic. As a result of the procurement were implemented four projects from the
NGO "ROAD SAFETY CENTER", which are aimed at raising awareness and informing the
population about the problems of road safety, as well as changing attitudes and behavior of traffic
participants on the territory of Mladenovac municipality. Within the projects several activities were
carried out: campaigns on social networks, interactive lectures (peer education, lectures for pupils
of preschools and elementary schools), lectures for tractor drivers, workshops for parents on the
proper use of child seats, bicycle training polygon, distribution of bicycle helmets, child seats,
rotating lights and reflective vests. Activities implemented on the territory of Mladenovac
municipality, had very positive effects, as which will be discussed in this paper.
Keywords: improving road safety, local community, non-governmental organizations

1.

УВОД

Интензиван развој саобраћаја, који је допринео развоју и напретку цивилизације,
представља један од основних елемената на којима почива свако савремено
друштво. Данас, саобраћај је праћем великим бројем негативних друштвених појава
које нарушавају интересе друштва. Поред загађивања животне средине, масовних
противправних понашања, пожара на превозним средствима или стварима које се
превозе, угрожавања од опасних материја, крађа и одузимања моторних возила,
застоја односно саобраћајних загушења у негативне друштвене појаве спадају и
саобраћајне незгоде. Наиме, саобраћајне незгоде су се издвојиле као значајан
глобални проблем са којим се сусрећу све земље света, али последице ових
проблема различите су по специфичностима и димензијама којима оптерећују неко
друштво (Вукшић и Иванишевић, 2016).
Сваког дана више од три хиљаде људи смртно страда у саобраћајним незгодама,
што на годишњем нивоу доводи до 1,2 милиона погинулих у саобраћају (WHO,
2015), од тог броја скоро половину чине рањиви учесници у саобраћају, пешаци,
бициклисти и мотоциклисти. Према извештају Светске здравствене организације
(WHO, 2013), процењује се да су саобраћајне незгоде осми водећи узрок смрти. Када
се посматра популација узраста од 15 година до 29 година може се закључити да су
повреде у саобраћајним незгодама један од водећих узрока смрти. Значајан узрок
инвалидитета чине повреде задобијене у друмском саобраћају, јер између 20 и 50
милиона људи годишње бива повређено у саобраћајним незгодама (WHO, 2009).
Ефикасан рад у области безбедности саобраћаја захтева подељену одговорност,
стратешки испланиран и координисан рад на свим нивоима организовања. Наиме, у
циљу унапређења безбедности саобраћаја потребно је подстицати мултисекторску
сарадњу, укључивати све заинтересоване субјекте и спроводити активности на
локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу. Влада Републике Србије
је препознала проблем безбедности саобраћаја као један од кључних проблема и
дала подршку за његово решавање. Наиме, Законом о безбедности саобраћаја на
путевима је дефинисано оснивање тела за координацију безбедности саобраћаја на
путевима на локалном нивоу (члан 8., став 2.).
Сходно члану 8., став 2. Закона о безбедности саобраћаја на територији градске
општине Младеновац основана је Комисија за безбедност саобраћаја, а у циљу
остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у функцији унапређења
безбедности саобраћаја на путевима градске општине Младеновац као и иницирања
и праћења превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја.
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Почетком 2016. године Комисија за безбедност саобраћаја је у складу са Законом
о безбедности саобраћаја и програмом унапређења безбедности саобраћаја на
путевима, на подручју градске општине Младеновац, расписала конкурс за
финансирање пројеката невладиних организација који су усмерени ка унапређењу
безбедности свих учесника у саобраћају. Као резултат конкурса реализована су
четири пројекта, од стране невладине организације „ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА“, који су имали за циљ подизање свести и информисање
становништва о проблемима безбедности саобраћаја, као и промене ставова и
понашања учесника у саобраћају на територији градске општине Младеновац.
Предмет истраживања представља приказ искустава у унапређењу безбедности
саобраћаја на примеру локалне заједнице, односно градске општине Младеновац.
Циљ истраживања је да се прикаже методологија и резултати пројеката који су
наишли на позитивне реакције код становништва градске општине Младеновац.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

У оквиру пројеката, који су реализовани на територији градске општине
Младеновац, спроведено је неколико активности:
x Кампање на друштвеним мрежама;
x Интерактивна предавања за ученике предшколских установа и нижих
разреда основних школа;
x Вршњачка едукација;
x Трибине за возаче трактора;
x Радионице за родитеље о правилној употреби дечијих седишта;
x Обуке на бициклистичком полигону.
Теме које су обухваћене пројектима су актуелне и интересантне циљним
групама. Пројекти су успешно реализовани у периоду од априла до јуна месеца
2016. године.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У даљем тексту рада ће бити представљени резултати пројеката, а према
спроведеним активностима.
3.1.

Кампање на друштвеним мрежама

Током, протеклих неколико година бележи се константно и значајно повећање
удела интернета у свакодневној комуникацији. Оваквом тренду умногоме
доприноси експанзија друштвених мрежа, како у приватном тако и у пословном
сектору. Ниједан бизнис у свету данас се не планира без коришћења друштвених
мрежа као промотивног и маркетиншког алата. Наиме, друштвeнe мрeжe
представљају свe популарниjи начин за комуникациjу путeм интeрнeта и чине веома
важан део живота и одрастања младих. Живимо у времену и свету где се људи воде
изреком „Ако није било на друштвеним мрежама, као да се није ни десило“.
Већину корисника друштвених мрежа чине они млађи од 30 година. Стога, се
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посебан акценат у пројектима стављао на спровођење кампања на друштвеним
мрежама, усмерених ка младима, а и широј популацији, у циљу унапређења ставова
о безбедности у саобраћају и смањења небезбедних понашања.
Кампања на друштвеним мрежама је подразумевала следеће активности:
x укључивање грађана у решавање проблема безбедности саобраћаја који
је заступљен у њиховој заједници;
x укључивање постојећих група на друштвеним мрежама у ширење идеје
безбедног учествовања у саобраћају;
x постављање и дељење препорука, савета, видео и другог материјала
преко друштвених мрежа;
x 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 и сл.

Слика 1. Кампања на друштвеним мрежама

У односу на остале активности које су се одржавале периодично, кампање на
друштвеним мрежама су реализоване у континуитету и у њима је учествовала шира
друштвена заједница. Сваки дан су објављиване чињенице о безбедности
саобраћаја, препоруке, савети, видео записи, фотографије, сугестије грађана и сл.
Највише интересовања је изазавала објава о брзинама, где је било речи о
зауставном путу возила при различитим брзинама као и о времену реаговања возача.
Наиме, већина грађана је сматрала да је просечно време реаговања возача од 0,8
секунди превише и да је стварно време реаговања знатно мање од просечног.
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Највећи број „свиђања“ је имала објава о значају употребе сигурносних појасева
како на предњим седиштима, тако и на задњем седишту, док су највећи број
„дељења“ имале управо објаве о брзинама и сигугурносним појасевима. Наведено
указује на то су циљну групу те објаве веома заинтересовале па су одлучили да их
поделе са другим корисиницима друштевних мрежа (Слика бр. 1).
Такође, кроз „објаве“ на друштвеним мрежама грађани су били информисани о
пројектним активностима, позивани на трибине и радионице, износили проблеме
безбедности саобраћаја који су заступљени у њиховој средини, сликали небезбедна
места као и небезбедна понашања и сл. Сви чланови су могли да постављају питања,
да деле фотографије, чланке и видео снимке. Током кампање постављено је
неколико десетина постова.
3.2.

Интерактивна предавања

Деца представљају једну од најугроженијих категорија учесника у саобраћају и
њихова безбедност у великој мери зависи од нивоа саобраћајног образовања којег
поседују. Стога су, као посебан сегмент пројекта „ШКОЛСКИ ЧАС ЗА ЖИВОТ“,
издвојена интерактивна предавања намењена ученицима предшколских установа и
нижих разреда основних школа (од I до IV разреда). У оквиру пројекта одржано је
пет предавања у пет предшколских установа и четрнаест предавања у осам основних
школа на територији градске општине Младеновац. Предавањима је обухваћена
циљна група од 1.393 ученика. У оквиру ове врсте едукације обрађене су следеће
лекције:
x Где се играмо?;
x Шта је чије?;
x Како се крећемо тротоаром?;
x Како обилазимо препреке на тротоару?;
x Како се крећемо путем без тротоара?;
x Прелазак коловоза надземним прелазом или подземним пролазом;
x Прелазак улице на пешачком прелазу без семафора;
x Прелазак улице на пешачком прелазу са семофором;
x Прелазак улице на семафоризованој раскрсници;
x Када ти је тешко затражи помоћ;
x Путници у јавном превозу;
x Бициклом у саобраћај;
x Путници у аутомобилима.
Презентација је осмишљена, израђена, намењена и представљена на начин који
је адекватан предшколском и основношколском узрасту. Након предавања
представници Центра за безбедност саобраћаја, Комисије за безбедност саобраћаја
на путевима градске општине Младеновац и Привременог органа градске општине
Младеновац извршили су поделу материјала (брошура) и светлоодбојних прслука
(Слика бр. 2).
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Слика 2. Реализација пројекта „ШКОЛСКИ ЧАС ЗА ЖИВОТ“

3.3.

Вршњачка едукација

Вршњачка едукација је одржана у оквиру пројекта „САЧУВАЈ ЖИВОТ“ и
обухватила је две средње школе на територији градске општине Младеновац.
Едукацију је похађало 80 ученика. Циљна група су били млади, односно ученици
завршних година. Предавања су организована у више група, а 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 (Слика бр. 3).

Слика 3. Вршњачка едукација

Млади су имали прилике да се упознају са опасностима у саобраћају које могу
настати услед вожње под дејством алкохола, умора и наркотика, као и непоштовања
ограничења брзине. Такође, је истакнут и значај коришћења сигурносног појаса,
кацига за мотоцикле и бицикле као и негативан утицај употребе мобилног телефона
у току вожње.
Највеће изненађење су приредили ученици Техничке школе који су
инервијуисали предаваче и у школским новинама издвојили посебан део који се
односи на безбедност младих у саобраћају.
Након едукације ученицима је уручена презентација као и сав потребан
материјал (брошуре, постери и флајери) како би своје знање, стечено током
едукације, преносили на своје вршњаке. Ово је веома важно јер вршњаци у великој
мери утичу једни на друге. Група вршњака може значајно да утиче на то које ће
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понашање, вредности или ставове усвојити одређена особа. Наиме, исто важи и за
ризично понашање! Ова врста едукације користи тај утицај на позитиван начин!
3.4.

Трибине

Имајући у виду статистичке податке о саобраћајним незгодама који указују на
значајно страдање возача трактора у саобраћају као и то да се на територији градске
општине Младеновац налази доста села у којима као делатност преовлађује
привреда издвојила се потреба за едукацијом возача трактора о безбедном
понашању у саобраћају. У оквиру пројекта „БУДИ ПРАВИ ДОМАЋИН, ПАЗИ НА
ДРУГЕ!“ одржане су трибине за возаче трактора које су имале су за циљ да укажу
на опасности у саобраћају које могу настати услед небезбедног понашања као и
непоштовања правила саобраћаја прописаних Законом о безбедности саобраћаја на
путевима.
Возачима трактора су представљени статистички показатељи безбедности
тракториста на територији градске општине Младеновац, типичне ситуације
саобраћајних незгода са учешћем трактора, значај употребе жутог ротационог
светла, штетни ефекти наношења блата на коловоз, претовара терета и вожње
других лица на „руди“ и страницама приколице. Након трибина дискутовано је са
присутнима о проблемима безбедности тракториста у саобраћају на територији
градске општине Младеновац и дошло се до заједничког закључка да је општина
Младеновац једна од небезбеднијих општина у Републици Србији, првенствено због
лоших ставова које имају грађани по питању безбедности саобраћаја.
По завршетку трибина представници Центра за безбедност саобраћаја, Комисије
за безбедност саобраћаја на путевима градске општине Младеновац и Привременог
органа градске општине Младеновац су учесницима уручили ротациона светла.
3.5.

Радионице

Едукација представља једну од најутицајнијих 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 родитељи са малом децом. На радионицама је,
између осталог, било речи о улози родитеља у саобраћајном образовању и
васпитању детета као и о правилној употреби дечијих седишта, односно родитељи
су имали прилике да виде како се правилно поставља дечије седиште у возилу.
Након показних вежби, представници Центра за безбедност саобраћаја, Комисије за
безбедност саобраћаја на путевима градске општине Младеновац и Привременог
органа градске општине Младеновац поделили су родитељима дечија седишта
(Слика бр. 4).
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Слика 4. Радионице за родитеље

3.6.

Обуке на бициклистичком полигону

У оквиру пројекта „БИЦИКЛОМ ЗА ЛЕПШИ, БОЉИ И БЕЗБЕДНИЈИ
МЛАДЕНОВАЦ“ у основној школи „Свети Сава“ одржана је обука ученика виших
разреда основних школа (од V до VIII разреда) за безбедно учествовање у саобраћају
као возача бицикла. Обука се састојала из два дела (теоријског и практичног).
Теоријски део обухвата одржавање предавања на тему безбедности бициклиста, у
учионицама, који покрива теорију вожње бицикла и има за циљ да подигне свест о
значају вожње бицикла у погледу здравља и заштите животне средине као и да деца
стекну основна знања у погледу познавања саобраћајних прописа како би безбедно
учествовали у саобраћају као возачи бицикла, док практични део (Слика бр. 5)
обухвата спровођење обука и такмичења на бициклистичком полигону где деца кроз
разне вежбе стичу практична знања и вештине за безбедно учествовање у саобраћају
као возачи бицикла.
Такође, представници Центра за безбедност саобраћаја, Комисије за безбедност
саобраћаја на путевима градске општине Младеновац и Привременог органа
градске општине Младеновац поделили су бицилистичке кациге младеновачким
основцима.

Слика 5. Реализација пројекта „БИЦИКЛОМ ЗА ЛЕПШИ, БОЉИ И БЕЗБЕДНИЈИ
МЛАДЕНОВАЦ“

18

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

4.

ЗАКЉУЧАК

Индикатори успешности реализације пројеката, као и евалуације сваке од
појединачних активности у оквиру пројеката, указују на то да су пројекти постигли
очекиване ефекте (Табела бр. 1). Наиме, реализоване су све планиране активности
које су наишле на позитивне реакције код становништва градске општине
Младеновац.
Табела 1. Индикатори успешности реализације пројеката

Реализована активност

Индикатор успешности
- Број објава на тему
безбедности саобраћаја;
Кампања на друштвеним
- Број „свиђања“ објава;
мрежама
- Број коментара објава;
- Број „дељења“ објава.
- Број одржаних предавања;
Интерактивна предавања - Број ученика који су
присуствовали;
- Број ученика који су
Вршњачка едукација
похађали едукацију.
- Број одржаних трибина;
Трибине
- Број учесника.
- Број одржаних радионица;
Радионице
- Број учесника.
- Број одржаних обука;
Обуке на полигону
- Број ученика који су
прошли обуку.
- Број уручених
светлоодбојних прслука;
- Број уручених ротационих
светала;
- Број уручених
Подела материјала
бициклистичких кацига;
- Број уручених дечијих
седишта;
- Број подељених флајера;
- Број подељених брошура;
- Број постављених постера.

Мерило успеха






24 објаве;
235 „свиђања“;
38 коментара;
4 „дељења“.

 19 предавања;
 1.393 ученика.
 80 ученика.





2 трибине;
100 учесника.
1 радионица;
50 учесника.

 4 обуке;
 212 ученика.
 251 светлоодбојни
прслук;
 100 ротационих
светала;
 30 бициклистичких
кацига;
 50 дечијих
седишта;
 400 флајера;
 1.835 брошура;
 32 постера.

У наредном периоду, је неопходно пратити стање безбедности саобраћаја на
територији градске општине Младеновац, кроз праћење основних обележја
саобраћајних незгода као и индикатора безбедности саобраћаја.
Иако главна одговорност за стање безбедности саобраћаја на путевима припада
локалној самоуправи, искуства развијених земаља указују на то да све већу улогу у
систему безбедности саобраћаја имају и невладине организације.
Наиме, због различите природе проблема безбедности у саобраћају проистиче
потреба за сарадњом између различитих сектора, организација и институција.
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Локална самоуправа треба да подстиче рад невладиних организација и њихово
ангажовање у области безбедности саобраћаја. Укључивање невладиних
организација доноси бројне предности као што су: повећање приступа ресурсима,
дељење одговорности, иновативнији приступ проблему, веће укључивање грађана
и јачање истраживачких и институционалних капацитета.
У групи невладиних организација које се баве безбедношћу саобраћаја врло су
корисна разна удружења, као нпр. удружење возача, аутошкола, вештака,
шпедитера итд. Осим тога појављују се и удружења жртава саобраћајних незгода
која су у одређеним државама врло активна.
Простора за рад невладиних организација у области безбедности саобраћаја има
сасвим довољно и у врло уређеним државама, а поготово на нашим просторима.
У овом раду је представљен добар пример сарадње између локалне самоуправе
и невладине организације „ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА“ који се
може применити и на остале локалне самоуправе.
5.
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TROŠKOVI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
COSTS OF TRAFFIC ACCIDENTS
Radivoje Trifunović1, Ivana Stanić2, Bojana Todosijević3
Rezime: Svake godine, kao rezultat saobraćajnih nezgoda, u svijetu život izgubi oko 1,25 miliona
ljudi, a između 20 i 50 miliona ljudi pretrpi nesmrtonosne povrede. Troškovi koji nastaju kao
posljedica saobraćajnih nezgoda izazivaju značajne ekonomske gubitke žrtvama, njihovim
porodicama i društvu u cjelini. Ovi gubici nastaju iz troškova liječenja, istraživanja incidenta, kao i
smanjenja (gubitka) produktivnosti za one koji su povrijeđeni ili poginuli, itd. Socijalni uticaj u
procjeni troškova saobraćajnih nezgoda se određuje kao procjenjena vrijednost fizičkog bola,
duševnog bola i patnje. Istraživanje koje je sprovedeno da bi se procijenio ovaj trošak, uključilo je
povezivanje ove komponente troškova sa troškovima resursa, što je moguće objektivno izmjeriti.
Postoji nekoliko globalnih procjena troškova saobraćajnih nezgoda, ali istraživanje sprovedeno
2010. godine ukazuje na to da troškovi saobraćajnih nezgoda u prosjeku koštaju države 3% bruto
društvenog proizvoda (BDP). Ova brojka raste i do 5% u državama sa niskim i srednjim BDP-om.
U ovom radu su analizirane komponente troškova i metodologije utvrđivanja prosječnih jediničnih
troškova saobraćajnih nezgoda. Svrha analize predmetnih metodologija je da se naglase ekonomski
gubici i društvene posljedice koje proističu iz saobraćajnih nezgoda i da se predstave informacije
značajne za programe prevencije na nivou lokalne zajednice.
Ključne reči: saobraćajne nezgode, troškovi, metodologije, bezbednost saobraćaja
Abstract: Every year, as a result of traffic accidents, about 1.25 million people in the world lose
their lives and between 20 and 50 million people suffer non-fatal injuries. Costs incurred as a result
of traffic accidents are causing significant economic loss to victims, their families and society as a
whole. These losses arise from the costs of treatment, researching the incident, as well as the
reduction (loss) productivity for those who are injured or died, etc. Social impact in assessment of
the costs of traffic accidents is determined as the estimated value of physical pain, mental pain and
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suffering. The study, which was conducted to evaluate this cost included connecting these
components of costs to the cost of resources, which can be objectively measured. There are several
global assesments of the costs of traffic accidents, but researches conducted in 2010 indicate that
the cost of road accidents cost the country an average of 3% of gross domestic product (GDP). This
figure rises to 5% in countries with low and middle GDP. This research analyses the cost components
and the methodology of determining the average unit cost of accidents. The purpose of analysis of
those methods is to highlight the economic losses and social consequences arising from traffic
accidents and to present information important to the prevention programs at local community level.
Keywords: traffic accidents, costs, metodologies, traffic safety

1.

UVOD

U velikom broju svjetskih zemalja povremeno se detaljno procjenjuju troškovi
saobraćajnih nezgoda. Troškovi nezgoda su neophodni u postupcima strateškog planiranja
i analiziranja troškova i koristi za velike infrastrukturne projekte.
Nedostatak u procjeni troškova je to što postoji više metodologija utvrđivanja troškova
saobraćajnih nezgoda koje se ne primjenjuju dosledno i problem nepostojanja
sveobuhvatnog pristupa procjeni troškova saobraćajnih nezgoda, što se često objašnjava
nedovoljnim brojem podataka. Da bi se procijenili troškovi saobraćajnih nezgoda
potrebno je u analizirati veliki broj podataka. Pristup takvim podacima najčešće zahtjeva
pretraživanje velikih i neuređenih baza podataka pa je mogućnost greške velika. Naime,
baze podataka od značaja za utvrđivanje visine troškova koje vode različite institucije su
nepovezane i nisu kompatibilne između različitih institucija, što dovodi do dupliranja
podataka o jednom pokazatelju, a potpuno nepostojanje podataka o drugom pokazatelju.
Osovni problemi vezani za prikupljanje podataka relevantnih za utvrđivanje troškova
saobraćajnih nezgoda su:
x Neprijavljivanje saobraćajnih nezgoda - Policija ne evidentira sve nastale
saobraćajne nezgode. U većem broju država, ako je nastala šteta manja od
nekog iznosa, policija nije dužna da evidentira nezgodu. Zbog toga, pri svakoj
studiji o saobraćajnim nezgodama, mora se voditi računa da postoji opasnost
o potcjenjivanja broja nezgoda. Prema Atanasovoj (2007) i studiji rađenoj u
SAD (Currin, 2001), navedene su sljedeće procjene mogućih odstupanja zbog
neprijavljenih nezgoda:
1. Broj nezgoda sa smrtnim ishodom uglavnom odstupa za 5% od
stvarnog broja;
2. Broj nezgoda sa povrijeđenima koji se tretiraju u bolnici podcjenjuje
se za oko 20%;
3. Samo oko polovine od svih povreda, koje su nastale u saobraćajnim
nezgodama, prijavljuju se, odnosno evidentiraju;
4. Vozači prijavljuju manje od polovine nezgoda koje kao posledicu
imaju samo materijalnu štetu.
x Pogrešni podaci - Izvještaji o saobraćajnim nezgodama često sadrže greške
i njihov značaj se povećava u procesu daljeg procesuiranja tih podataka. Neki
tipovi grešaka su bitni za analize i zato je potrebno da se podaci provjeravaju.
x Ograničenost podataka - Često u policijskim izvještajima, tj. u formularima
na uviđaju sa lica mjesta nedostaju podaci koji su potrebni za analizu. Tu
obično nedostaju podaci koji se odnose na lokaciju nezgode, o vozilima
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(naročito za nezgode sa teretnim vozilima i njihov teret), specifične okolnosti
koje se po običaju ne unose u formulare itd.
Dakle, problemi vezani za prikupljanje i analizu podataka o saobraćajnim nezgodama
dovode do nekorišćenja troškova saobraćajnih nezgoda pri rangiranju projektnih rješenja,
što za posledicu ima nepotpuno sagledavanje ekonomskih gubitaka i dalje iscrpljivanje
državnih resursa.
Poređenje troškova saobraćajnih nezgoda na međunarodnom nivou je korisno da bi se
dobio uvid u razlike u ekonomskom opetećenju troškovima saobraćajnih nezgoda u
različitim zemljama svijeta i koristi se kao ulaz za procjenu globalnih troškova
saobraćajnih nezgoda. Na temelju međunarodnog poređenja, socijalni troškovi
saobraćajnih nezgoda su prethodno procijenjeni na oko 1% bruto domaćeg proizvoda
(BDP) u zemljama s niskim dohotkom, a u zemljama s visokim dohotkom na 2% - 3%
(Jacobs et al., 2000; Elvik , 2000). Međutim, ove procjene temelje se na troškovima studija
iz devedesetih godina dvadesetog vijeka ili ranije, a vjerovatno potcjenjuju troškove
saobraćajnih nezgoda (WHO, 2004). Na slici 1. su uporedno prikazani troškovi
saobraćajnih nezgoda u procentima BDP-a u različitim državama svijeta.

Slika 1. Troškovi saobraćajnih nezgoda u procentima BDP-a u različitim državama
svijeta (Wijnen i Stipdonk, 2016)

Neka druga međunarodna poređenja (Elvik 1995; Trawén et al., 2002; Hakkert i
Wesemann, 2005) su usmjerena na poređenje troškova nezgoda sa smrtnim slučajem ili sa
teškim povredama, koje su korisne za analize troškova i koristi, ali koje ne daju uvid u
nacionalne socijalne troškove saobraćajnih nezgoda, uključujući troškove manjih povreda
i materijalne štete (Tay, 2002). Nadalje, poređenje metoda koje se koriste za procjenu tih
troškova je vrlo korisno, jer prethodna istraživanja (Elvik, 1995;. Trawén et al, 2002)
pokazuju da su metodološke razlike važno objašnjenje za razlike u procjenama troškova.
Prema istraživanjima u regionu (Antić et al., 2011; Antić i Pešić, 2015), analiza rezultata
jediničnih troškova saobraćajnih nezgoda pokazuje da su u istraživanjima u regionu
dobijene približne vrijednosti kada je riječ o poginulim i lako povrijeđenim, dok se veća
odstupanja uočavaju kod teško povrijeđenih.
2.

KATEGORIZACIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I NASTRADALIH

U Republici Srpskoj su prihvaćene sljedeće definicije saobraćajnih nezgoda i žrtava
saobraćajnih nezgoda (Ross et al., 2012):
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3.

Saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom je ona nezgoda u kojoj je, kao
posljedica nezgode, poginulo jedno ili više lica, pod uslovom da smrt nastupi
u periodu do 30 dana od dana nastanka saobraćajne nezgode.
Saobraćajna nezgoda za težom povredom je nezgoda u kojoj nema
poginulih, ali su jedna ili više osoba ozbiljno povrijeđene.
Saobraćajna nezgoda sa lakšom povredom je nezgoda u kojoj nema
poginulih niti težih povreda, ali je jedna ili više osoba lakše povrijeđeno. Pod
lakšim povredama ovdje podrazumijevamo povrede kao što su pliće
posjekotine, istegnuća ili modrice.
Saobraćajna nezgoda samo sa materijalnom štetom je nezgoda u kojoj
niko nije povređen, ali je načinjena materijalna šteta na vozilima ili imovini.
Lice poginulo u saobraćajnoj nezgodi je lice koje u periodu od 30 dana
nakon saobraćajne nezgode podlegne povredama nastalim kao posljedice
same nezgode.
Teže povrijeđena osoba je žrtva saobraćajne nezgode koja se zadrži u bolnici
(hospitalizovana) bar jednu noć, ili kojoj je nanesena bilo koja od sljedećih
povreda, bez obzira da li je osoba zadržana u bolnici ili ne: prelomi, kontuzija,
unutrašnje povrede, nagnječenja, teške posjekotine ili težak opšti šok za koji
je potrebno medicinsko zbrinjavanje.
Lakše povrijeđena osoba je žrtva saobraćajne nezgode koja primi određeno
medicinsko zbrinjavanje (manje posjekotine i modrice), ali ne bude zadržana
u bolnici preko noći.

KOMPONENTE TROŠKOVA

Da bi se izvršila procjena troškova saobraćajnih nezgoda neophodno je izvršiti
identifikovanje komponenti troška i odrediti novčane vrijednosti svake identifikovane
komponente. Takođe bitno je naglasiti i razliku izmedju direktnih i indirektnih troškova.
Direktni troškovi su oni troškovi koji uključuju trenutna (tekuća) sredstva koja se moraju
potrošiti ili preusmjeriti zbog nastanka nezgoda. Indirektni su oni troškovi do kojih dolazi
zbog gubitka budućeg učinka (autputa). Direktni troškovi uključuju troškove vezane za
medicinske usluge i rehabilitaciju, prijavljenu materijalnu štetu na imovini, kao i
administrativne, stručne i usluge u hitnim slučajevima. Indirektni troškovi uzimaju u obzir
odsustvovanja s posla zbog bolovanja ili smanjenja potencijalnog proizvodnog učinka
zbog dugoročne ili trajne invalidnosti i smrti.
Međunarodnim preporukama (BRS i TRL, 2003) definisane su komponente troškova:
x Medicinski troškovi, odnosno troškovi koji proizilaze iz tretmana žrtava,
x Izgubljeni učinak,
x Ljudski troškovi – Nematerijalni troškovi,
x Šteta na imovini – Šteta na vozilima, teretu, putevima i objektima pored puta,
x Administrativni troškovi.
Medicinski troškovi koji nastaju iz saobraćajnih nezgoda pokrivaju veliki broj stavki
povezanih sa ukazanom medicinskom pomoći (troškovi bolničkog liječenja, rehabilitacije,
lijekovi, troškovi adaptacije i pomagala za invalide), što ukazuje na izraženu mogućnost
greške pri procjeni ovih troškova. Medicinski troškovi u velikoj mjeri variraju, u
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zavisnosti od prirode i ozbiljnosti povreda koje se prevode u trajanje hospitalizacije i
rehabilitacije.
Izgubljeni učinak se odnosi na potencijalni gubitak nacionalne ekonomije, nastao
usljed produktivnog vremena izgubljenog kao posljedica saobraćajne nezgode. Za
slučajeve koji uključuju dugoročna ili trajna onesposobljenja ili smrtne ishode, može doći
do značajnih gubitaka proizvodnih godina. Ova komponenta ima najveći udio u
troškovima nezgode. Takođe, zastoji na mjestu nezgode utiču na ostale korisnike
saobraćajnice, ali je teško procijeniti troškove zagušenja saobraćaja budući da efekti
zagušenja zavise od protoka saobraćaja na posmatranoj saobraćajnici i na njih mogu uticati
mjesto i doba dana. U mnogim slučajevima, proizvodni gubitak ne utiče samo na
unesrećenog, već i na dobrovoljne pružaoce njege, a to su najčešće rođaci povrijeđenog.
U slučaju smrtnog ishoda, izgubljena produktivnost predstavlja broj godina produktivnog
rada izgubljenog zbog prerane smrti.
Ljudski troškovi – Kada su u pitanju troškovi saobraćajne nezgode, često se uključuje
procijenjena vrijednost fizičkog bola, duševnog bola i patnje. On uključuje fizičku i
psihičku patnju žrtava, ali i njihovih rođaka i prijatelja. U ovu kategoriju troškova mogu
biti uključeni i trauma, kao i umanjen kvalitet života. Kako je metod vrednovanja ove
komponente troškova dosta subjektivan, biće vjerovatnije da je pripisana količina
zasnovana na određenoj političkoj odluci, nego na ekonomskoj analizi.
Šteta na imovini – Ovi troškovi mogu značajno da variraju u zavisnosti od stepena
uništenja, zbog čega je neophodno da se dođe do vrijednosti na osnovu nezgoda
stratifikovanih u skladu s ozbiljnošću. Podaci o ovim troškovima se mogu dobiti od
osiguravajućih društava, na osnovu isplaćenih odštetnih zahtjeva. Nedostatak utvrđivanja
štete na ovaj način je u tome što osiguravajuće kuće teže da isplate što manje iznose
odštete.
Administrativni troškovi - U ovoj kategoriji u obzir se uzimaju troškovi policijskih
službi, vatrogasnih službi, sudova i administrativni troškovi osiguranja. Dobijanje
preciznih vrijednosti o ovoj komponenti troškova je teško, ali ponekad ti napori nisu ni
potrebni, jer je često udio administrativnih troškova u ukupnim troškovima generalno
mali. U većini slučajeva, ovi subjekti se ne bave samo saobraćajnim nezgodama, te se ni
njihovi troškovi ne mogu precizno razvrstati kako bi omogućili jasno utvrđivanje nastalih
administrativnih troškova upravljanja bezbjednosti na putevima.
4.

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA TROŠKOVA SAOBRAĆAJNIH
NEZGODA

Pripisivanje vrijednosti svakoj od komponenti troškova nije uvijek jednostavno, s
obzirom da to ne zavisi samo od dostupnosti podataka, već i od načina na koji su podaci
dobijeni. Troškovi mogu biti procjenjivani na nekoliko načina, pa tako postoji nekoliko
metoda za procjenu troškova saobraćajnih nezgoda. Ove metodologije su opisane u
nastavku.
4.1.

Metoda spremnosti da se plati (Willingness To Pay)

Vrlo bitan pojam koji je uvela Švedska nacionalna uprava za puteva (Swedish National
Road Administration) je vrijednost statističkog života (Value of Statistical Life –
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VOSL). Ova vrijednost predstavlja količinu uloženog novca od strane pojedinca da bi se
dostigla zahtjevana vjerovatnoća smrtnosti.
Willingness To Pay – WTP, odnosno Ex ante4 pristup podrazumijeva određenu
procjenu rizika i spremnost pojedinaca da ulože dodatne ekonomske resurse kako bi se
rizik sveo na željenu (najmanju moguću) mjeru. Može se smatrati da se metod
„spremnosti da se plati“ više bavi smanjenjem rizika za cjelokupno stanovništvo nego
očuvanjem konkretnog života.
Za potrebe proračuna vrijednosti statističkog života po ovoj metodi komponente troška
ili vrijednosti „spremnosti da se plati“ procjenjuju se na tri nivoa:
1. Na nivou pojedinačnih korisnika puta koji se suočavaju sa rizikom nezgode;
2. Na nivou porodice i prijatelja pojedinca koji je izložen riziku; i
3. Na nivou ostatka društva na koji utiče izloženost riziku.
Tri vrste podataka su potrebne za određivanje vrijednosti: rizik od nastanka nezgode
ili povređivanja, elastičnost rizika i (ekonomsko) vrednovanje. Koncept pristupa
„spremnosti da se plati“ je atraktivan, ali pri primjeni u zemljama u razvoju podrazumjeva
praktične probleme zbog nepreciznih ili nepotpunih podataka.
4.2.

Metoda ljudskog kapitala (Bruto autput metoda)

Osnovni element u ovom pristupu je diskontovana sadašnja vrijednost budućeg
prihoda žrtve izgubljenog zbog prerane smrti. Na obračunatu sadašnju vrijednost dodaju
se ostali troškovi, kao što su zdravstveni troškovi, administrativni troškovi i troškovi zbog
štete nastale na imovini, kao i netržišni izlaz.
Na osnovu toga, trošak nezgode će biti gubitak učinka ili izgubljeni učinak koji će
pretrpjeti privreda neke zemlje kao rezultat određene nezgode. Međutim, metodologija
zanemaruje vrijednost slobodnog vremena i uzima u obzir samo izvršen rad. Dakle, ona
ne pridaje nikakvu vrijednost emotivnom sadržaju života. Moguće je ipak nadopuniti
iznose komponentom subjektivnih troškova, uključujući fizičku bol, duševnu bol i patnju.
Komponente troška u bruto autput metodi se mogu podijeliti u dvije kategorije: one
koje uključuju trenutna (tekuća) sredstva koja se moraju potrošiti ili preusmjeriti usljed
nezgoda i one do koje dolazi zbog gubitka budućeg učinka (autputa).
4.3.

Neto autput metoda

Zasniva se na procjeni ekonomskih posljedica, ali se odbija buduća potrošnja
pojedinaca koji su poginuli u nezgodama, što odražava konzervativniji ekonomski trošak
za društvo. Prema Kuzoviću (1994), ova metoda je preporučena za izradu studija
opravdanosti izgradnje puteva. Studije o izvodljivosti projekata puteva usredsređuju se
samo na poređenje mjerljivih ekonomskih dobiti i troškova predloženog poboljšanja puta.
U ekonomskom smislu određeni ekonomski gubitak nastaje jer je jedno produktivno lice
gubitak za društvo. Sa takvog ekonomskog stanovišta moguće je odrediti sadašnju
ekonomsku vrijednost ljudskog života. Zbog toga se saobraćajne nezgode sa poginulim
licima u klasičnom pristupu uključuju u studije opravdanosti samo u naprijed navedenom
ekonomskom smislu.

4

Lat. – Prije događaja
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4.4.

UNITE model

Ovaj model je predložen od strane konvencije (UNIfication of Accounts and Marginal
Costs for Transport Efficiency), a razvijen je u Institutu za transportne studije u Lidsu
(Nash, 2003). Prema ovom modelu, ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda koji nastaju
kao posljedica smrtnog ishoda se utvrđuju na osnovu BDP po glavi stanovnika (GDP per
capita), dok se vrijednosti troškova teških tjelesnih povreda uzimaju kao 13% vrijednosti
troškova smrtnog ishoda, a vrijednosti lakih tjelesnih povreda uzimaju kao 1% od
vrijednosti troškova nezgoda sa smrtnim ishodom. Svaka od pomenutih kategorija
troškova je dobijena korišćenjem broja incidenata i troškova koji iz njih proizilaze, a
podaci su donijeni od osiguravajućih društava i policije.
4.5.

UNECE model

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) metodološki priručnik
za vrednovanje projekata transportne infrastrukture preporučuje da se (ukoliko nisu
izvršena detaljna istraživanja) za proračun troškova saobraćajnih nezgoda uzme vrijednost
jednog sata poslovnog putovanja, pomnožena sa sljedećim faktorima (UNECE, 2006,
2007):
x 43000, za saobraćajne nezgode sa poginulima,
x 5100, za saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenima
x 400, za saobraćajne nezgode sa lakše povrijeđenima
UNECE dalje preporučuje, da se kao osnova za proračun vrijednosti vremena
poslovnog putovanja uzme prosječna bruto plata i prosječan broj radnih sati u posmatranoj
državi.
4.6.

Ostale metode

Troškovi bolesti (Cost of Illness-COI) – Ova metoda se koristi pri procjeni ukupne
vrijednosti moguće dobiti koja je izgubljena nastankom nezgode, tj. za proračun
indirektnih (apstraktnih) troškova nezgode. (Persson, 1992)
Pokazatelji zdravlja (Health Indices) – Osim zahtjeva vezanih za ostanak u životu,
za ljude je veoma značajan i kvalitet njihovog preostalog života. Naime, istraživanjima je
utvrđeno da većina ljudi prihvata da živi srazmjerno kraće, ali da taj dio života prožive
zdravi. Ovi pokazatelji su obuhvaćeni mjerom „pokazatelji zdravlja“ (Health Indices –
HI). (Brooks, 2004)
Metoda životnog osiguranja – Ovom metodom mjeri se vrednovanje rizika
povezanog sa upotrebom saobraćajnica i ona se određuje preko premija životnih
osiguranja koje su vozači spremni da plate.
Metoda sudske odluke (Court Award Method) se zasniva na stvarnim odlučenim
iznosima kompenzacije, na koji može uticati stepen utvrđene nemarnosti.
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5.

TROŠKOVI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U REPUBLICI SRPSKOJ

Za procjenu troškova saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj je korišćena bruto
autput metoda (metoda ljudskog kapitala) – ovaj metodološki pristup se koristi u velikom
broju zemalja svijeta za procjenu troškova saobraćanih nezgoda. Primjenjena
metodologija uključuje sledeće komponente u troškove saobraćajnih nezgoda: troškovi
administracije, zdravstvenog zbrinjavanja žrtava, šteta na imovini, izgubljene
produktivnost poginulih i povrijeđenih, kao i nadoknada za pretrpljenu fizičku bol,
duševnu bol i patnju. Vrijednosti koje su dobijene prilikom procjene troškova u Republici
Srpskoj su minimalne, a da je prilikom istraživanja korišćen pristup „spremnosti da se
plati”, dobijene vrijednosti troškova saobraćajnih nezgoda bi bile dva ili tri puta više.
(Ross et al., 2012)
Tabela 1. Nastali gubici za svaku žrtvu saobraćajne nezgode5 prema stepenu
ozbiljnosti u Republici Srpskoj u 2010. (Ross et al. 2012).
Posljedica
Poginuli
Teže povrijeđeni
Lakše povrijeđeni

Troškovi
KM 520.950 (EUR 266.358) 6
KM 20.776 (EUR 10.623)
KM 693 (EUR 354)

Analiza kojom su dobijeni rezultati u Tabeli 1. daje se mogućnost svim subjektima
bezbjednosti saobraćaja da procjenom troškova i koristi sprovođenja različitih akcija
opravdaju investiranje u bezbjednost saobraćaja. Istraživanje i procjenu troškova
saobraćajnih nezgoda sproveo je Ekonomski institut a.d. Banja Luka.
Tabela 2. Potencijalne uštede u periodu od 2013. do 2022. ako se akcioni plan sprovede
u skladu sa prijedlogom (Ross et al. 2012).
Spaseni životi
Spriječene teške povrede
Spriječene lakše povrede
Ukupni ekonomski troškovi7

586
7.033
41.082
582,47 mil. KM

Pored procjene troškova saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj je usvojena
Strategija bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022., kao i
Program bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2014 – 2018. godine,
kojima se predviđaju ukupni toškovi prikazani u Tabeli 2. Ova dva dokumenta su važna
za bezbjednost saobraćaja jer se njima obavezuju sve institucije Republike Srpske da
ispune zacrtane ciljeve u bezbjednosti saobraćaja.

5
Date vrijednosti ne uključuju mali iznos povećanja koji se odnosi na administrativne troškove, kao i troškove
materijalne štete na imovini, a koji su nastali kao posljedica saobraćajnih nezgoda u kojima je bilo žrtava. Ove
vrijednosti po nastradalom se mogu koristiti u cost-benefit analizi predloženih bezbjednosnih intervencija koje
mogu doprinijeti smanjenju broja žrtava u saobraćajnim nezgodama.
6
1 EUR = 1.95583 KM
7
Zasnovano na procjenjenim troškovima svih povreda po njihovoj težini, u okviru istraživanja o procjeni
troškova koje je sproveo Ekonomski institut Banja Luka.
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Slika 2. Troškovi saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj, procijenjeni i stvarni (Prilagođeno na
osnovu: STRATEGIJA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE
SRPSKE (2013 – 2022))

S obzirom na postavljene ciljeve moguće je izvršiti procjenu u kojoj mjeri je Republika
Srpska nakon usvajanja strategije postigla zacrtane ciljeve, odnosno koliko novca je
„bačeno“ kroz neprovođenje mjera koje su planirane u cilju smanjenja saobraćajnih
nezgoda.
Kada se uporede troškovi dobijaju se sljedeći rezultati. Naime, prema procjeni
Ekonomskog instituta ukupni troškovi, za period koji obuhvata Strategija, u Republici
Srpskoj iznose 582,47 mil. KM. Međutim, ako se analizira broj saobraćajnih nezgoda koje su se

dogodile od 2012. do 2015. godine može se zaključiti da će ovaj iznos biti znatno veći.

6.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Analize troškova koje izazivaju saobraćajne nezgode je potrebno vršiti da bi se uvidio
ekonomski uticaj nezgoda na razvoj društva. Ovo se postiže primjenom manje ili više
preciznih (pouzdanih) metoda. Za početak su dovoljna i manje precizna istraživanja, jer
daju smjernice za dalje analize i predstavljaju polaznu osnovu za ozbiljne analize troškova
i vrednovanje rješenja unapređenja bezbjednosti saobraćaja. Negativni ekonomski efekti
saobraćajnih nezgoda su jedan od presudnih kriterijuma pri vrednovanju projektnih
rješenja i zbog toga je neophodno da procjene ovih troškova budu precizne, jer u
protivnom dolazi do pogrešne projene isplativosti projekta. Ova istraživanja treba da budu
izvršena i prihvaćena - preporučena na nivou zemlje za određene vremenske periode, a ne
da se rade za svaki slučaj, odnosno svaku studiju izvodljivosti posebno.
Procjenom troškova saobraćajnih nezgoda Republika Srpska je napravila jako važan
korak u bezbjednosti saobraćaja. Ovim korakom dat je osnov čitavom sistemu da opravda
investiranje u bezbjednost saobraćaja. Međutim, u Republici Srpskoj ne postoji
preporučena metodologija vredovanja efekata bezbjednosti saobraćaja. Da bi vrednovanje
efekata i upravljanje bezbjednošću saobraćaja bilo kvalitetno, neophodno je omogućiti
dobre baze podataka, a to je Republici Srpskoj problem zbog neuvezanosti institucijalnih
baza podataka. Nakon toga, potrebno je definisati precizniji model koji odgovara
socioekonomskoj sitaciji, uz osvrt na zemlje regiona. S obzirom na to da istraživanja u
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regionu pokazuju da postoje značajne razlike u procjenjenim troškovima pri korišćenju
različitih metoda (Antić et al., 2011; Antić i Pešić, 2015) potrebno je osloniti se na
istraživanja stručnjaka u regionu. Takođe je potrebno primjeniti sistemski pristup
unapređenja bezbjednosti saobraćaja, prije svega kroz stvaranje centralne baze podataka
o saobraćajnim nezgodama na nivou Republike Srpske koja bi bila dostupna široj javnosti.
7.
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ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА –
СТУДИЈА ПРИМЕРА ГРАД ВАЉЕВО
LOCAL STRATEGY FOR ROAD SAFETY – A CASE STUDY CITY OF
VALJEVO
Добросав Јанковић1, Нина Васиљевић3
Резиме: Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја је најефикаснији и најрентабилнији
начин систематског и дугорочног смањивања броја погинулих и повређених лица у
саобраћају. Доношењем Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије,
2015-2020, створени су предуслови за јединице локалних самоуправа да, на савремен начин,
припреме, усвоје и спроводе своје стратешке документе у безбедности саобраћаја. У раду је
описан процес припреме и доношења и садржај локалне Стратегије безбедности саобраћаја,
на примеру града Ваљева. Управљање безбедношћу саобраћаја треба да буде засновано на
подацима и на науци. Стратегија безбедности саобраћаја Ваљева полази од детаљне и
свеобухватне анализе постојећег стања која обухвата анализе: капацитета и интегритета
институција, досадашњих активности и посвећености, ставова о ризицима у саобраћају,
понашања у саобраћају, саобраћајних незгода, погинулих и повређених лица у незгодама и
анализу укупних друштвено – економских трошкова саобраћајних незгода. На основу анализе
постојећег стања дефинисани су кључни проблеми и кључне области рада. У наставку су
усаглашени елементи циљног стања: мисија, визија и квантификовани циљеви. На основу
стручних анализа, граду је предложен начин реализације предложених мера, начин праћења,
мерење ефеката, дефинисани носиоци и одговорности за реализацију. Акциони план са
мерама и активностима којима ће се постићи амбициозни, али достижни циљеви, је
свеобухватан и реалан стратешки документ који прати Стратегију безбедности саобраћаја.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, управљање безбедношћу саобраћаја, локална
стратегија, акциони план, Ваљево
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Abstract: Strategic management of traffic safety is the efficient and most profitable way of
systematic and long-term reduction in the number of killed and injured people in traffic. The
adoption of the Strategy of Road Safety of the Republic of Serbia, 2015-2020, preconditions were
created for the units of local governments that, in a modern way, prepare, adopt and implement their
strategic documents in traffic safety. The paper describes the process of preparation and adoption
and contents of the local Strategy of Road Safety, on the case of the city of Valjevo. Traffic safety
management should be based on data and science. Strategy of road safety in Valjevo starts with
detailed and comprehensive analysis of the current situation, which includes: capacity and integrity
of the institutions, current activities and dedication, statements about the risks in traffic, behavior in
traffic, traffic accidents, fatalities and injured persons in accidents and analysis of the overall social
– economic costs of traffic accidents. Based on the analysis of the current situation, the key problems
are defined, as well as key areas of work. In the continuation of paper were agreed elements of the
target states: mission, vision and quantified targets. Based on expert analysis, the city proposes the
method of implementation of proposed measures, monitoring, measuring, effects, defined by holders
and responsibilities for implementation. Acton plan with measures and activities that will achieve
an ambitious but achievable goals, is a comprehensive and realistic strategic document
accompanying Security Strategy.
Keywords: Traffic safety, traffic safety management, local strategy, action plan, Valjevo.

1.

УВОД

Саобраћај кроз низ својих позитивних ефеката (повезивања функција рада и
становања, скраћења времена путовања и многим другим) значајно доприноси
квалитету и комфору живота у граду. Међутим, саобраћај повлачи и низ негативних
ефеката (настрадали у саобраћајним незгодама, загађивање животне средине
отпадним материјалима, издувним гасовима и буком, последице физичке
неактивности, материјалне штете, загађивање међуљудских односа и др.) који тај
комфор и квалитет умањују. Од почетка овог века, број смртно страдалих у
саобраћајним незгодама, у Србији, је опао са преко 1.200 погинулих годишње на
испод 600. У овим саобраћајним незгодама највише страдају возачи и путници у
путничким аутомобилима, а након тога пешаци. Најугроженија су стара лица (65+),
па затим следе млади (18-25 година старости).
Полицијска управа Ваљево се, по укупном броју смртно страдалих у
петогодишњем периоду (2011-2015.), налази у средини ранг листе свих полицијских
управа (ПУ) са 100 смртно страдалих и скоро 2.700 повређених лица у саобраћајним
незгодама. Међутим, према јавном ризику (11,7 погинулих на 100 хиљада
становника), ПУ2 Ваљево спада у лошије рангиране ПУ. Тренд страдалих у овом
петогодишњем периоду осцилује, што потврђује да је заштитни систем недовољно
снажан.
Проблем безбедност саобраћаја НИЈЕ проблем полиције, нити је само проблем
саобраћаја. Страдање у саобраћају је, пре свега, јавни здравствени проблем, а затим
социјални, етички, хумани и економски проблем заједнице. Наиме, у саобраћају
велики број људи гине и бива повређен, а неки од њих остају трајни инвалиди.
То значајно нарушава здравље људи, разара породице, ствара социјалне и
хумане проблеме. Коначно, огромне друштвено-економске трошкове саобраћајних
незгода плаћа привреда, што омета економски развој заједнице.
2

ПУ – Полицијска управа
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Циљ рада је да се прикаже процес припреме и садржаја локалне стратегије
безбедности саобараћа за град Ваљево и да се на основу овог примера мотивишу и
подстичу друге локалне самоуправе за доношење локалне стратегије безбедности
саобраћаја, као важног аспекта за унапређење безбедности саобраћаја на својим
територијама.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Најважнији корак у успостављању систематског рада на унапређењу
безбедности саобраћаја јесте доношење стратешких докумената у области
безбедности саобраћаја: Политике и Стратегије, Акционог плана, односно Програма
безбедности саобраћаја. У складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима
(Закон о безбедности саобраћаја на путевима, 2009), у Србији се доносе Национална
Стратегија и Акциони план безбедности саобраћаја на путевима (Стрaтегија
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, 2015-2020), а јединице
локалних самоуправа усвајају локалне Стратегије безбедности саобраћаја, Акционе
планове безбедности саобраћаја и годишње Програме безбедности саобраћаја.
Стратегије дефинишу мисију, визију, амбицију, као и конкретним циљевима
систематизованим по носиоцима активности, неопходним учесницима, роковима и
процењеним трошковима. Националном стратегијом безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије (Липовац et al., 2014), одређени су најважнији елементи
постојећег стања, циљеви и кључне области рада, које би требало да следе локалне
самоуправе, имајући у виду специфичне проблеме безбедности саобраћаја у свом
окружењу. Такав пример реализације стратегије безбедности саобраћаја са израдом
акционих планова после Београда, следили су Краљево, Пожаревац, као и
специфични субјекти са значајним учешћем возила у саобраћају као што су јавно
комунално предузеће ''Београдски водовод и канализација'', ''Јавно осветљење'' итд.
Даље у наставку рада биће дат приказ концепта и предложених активности које су
усмерене ка реализацији стратегије безбедности саобраћаја града Ваљева. За израду
овог рада коришћени су Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике
Србије 2015-2020 и резултати истраживања која су реализована у оквиру пројекта
израде Стратегије безбедности саобраћаја града Ваљева. Поред тога реализовано је
наменско снимање индикатора безбедности саобраћаја, анкетно истраживање
ставова возача путничких возила, ставова двоточкаша са мотором и ставова
немоторизованих учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају, анкетно
истраживање проблема безбедности саобраћаја за возаче моторних возила, возаче
бицикла и пешаке, као и детаљна анализа саобраћајних незгода са повређеним и
погинулим лицима.
3.

ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО

Градска комисија за безбедност саобраћаја је, у предлогу Програма коришћења
средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја, предвидела и израду
студије ,,Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период од 2016-2020.
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године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“. Град Ваљево је
покренуо јавну набавку и за Извршиоца одабрао Саобраћајни факултет у Београду.
Истраживања постојећег стања безбедности саобраћаја у Ваљеву обухватило је:
истраживање ставова грађана о безбедности саобраћаја, истраживање понашања у
саобраћају, истраживање капацитета и интегритета најважнијих субјеката
безбедности саобраћаја у Ваљеву, истраживање стања инфраструктуре и саобраћаја,
истраживање статистичких података о саобраћајним незгодама, прикупљање
детаљних података о незгодама са повређеним и погинулим лицима и формирање
посебне базе података, прилагођене потребама овог пројекта. Приликом процеса
припреме локалне стратегије безбедности саобраћаја за град Ваљево организована
су четири семинара на којима су разматрани различити проблеми безбедности
саобраћаја који се јављају у овом граду. На овим семинарима обрађене су следеће
теме:
x Управљање безбедношћу саобраћаја и анализе постојећег стања,
x Просторна расподела саобраћајних незгода у Ваљеву,
x Ставови грађана и ставови учесника у саобраћају о проблемима безбедности
саобраћаја у Ваљеву,
x SWOT анализа,
x Анализа капацитета и активности појединих субјеката у Ваљеву,
x Дефинисање кључних проблема безбедности саобраћаја у Ваљеву,
x Концепт стратегије безбедности саобраћаја,
x Циљеви, мисија, визија, кључне области рада у безбедности саобраћаја,
x Кључне области рада у циљу унапређења безбедности саобраћаја у Ваљеву,
x Елементи Акционог плана безбедности саобраћаја,
x Усаглашавање најважнијих активности и мера, временских рокова, дефинисање
потребних ресурса и ограничења.
Паралелно са наведеним семинарима организована је и серија обука, а посебно
обука васпитача, учитеља и наставника за основно саобраћајно образовање, обука о
раду саобраћајних секција, обука о снимању ставова учесника саобраћаја о
безбедности саобраћаја, обука о снимању индикатора безбедности саобраћаја, обука
о раду локалног тела за безбедност саобраћаја и обука о креирању и коришћењу
геореференциране базе података о саобраћајним незгодама.
На основу детаљне и свеобухватне анализе постојећег стања, спроведених
теренских истраживања, као и договора постигнутих на семинарима, урађени су 1)
Студија са свим истраживањима, 2) Стратегија (предлог) и 3) Акциони план
безбедности саобраћаја за град Ваљево.
4.

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

У оквиру анализе постојећег стања анализирани су: стање заштитног система
(капацитет и интегритет институција и појединаца), стање ставова о ризицима,
ставова о проблемима безбедности саобраћаја, ставова о најчешћим околностима
настанка незгода и о најопаснијим местима у граду, ставова о мерама које би
требало предузети, понашање и други индикатори безбедности саобраћаја, стање
инфраструктуре, стање возног парка, активности које су предузимали поједини
34

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

субјекти. Посебно су детаљно анализирани подаци о саобраћајним незгодама,
односно о објективном ризику учешћа у саобраћају, у Ваљеву.
Према попису из 2011. године, на територији града Ваљева живи 90.312
становника. Јавни пондерисани ризик страдања у Ваљеву, у периоду од 2010. до
2015. године, био је 171,5 настрадала лица, годишње, у односу на 10.000 становника
(у Републици Србији, 167). Дакле, ризик страдања у саобраћају, у Ваљеву је био
већи од просечног ризика страдања у Србији.
Анализа саобраћајних незгода и њихових последица спроведена је на основу
података из Јединствене базе података Министарства унутрашњих послова.
Детаљна анализа незгода са повређеним или погинулим лицима вршена је на основу
документације и података о саобраћајним незгодама који су добијени од Полицијске
управе у Ваљеву. У периоду од шест година у којима је вршена анализа (од 2010. до
2015. године) погинуло је 39 лица, тешко је повређено 329, а лако је повређено 1.153
лица. У просеку сваке године погине око 7 лица, тешко буде повређено 55, а лако
повређено 192 лица.
Најчешћи видови саобраћајних незгода са настрадалим лицима, у Ваљеву, у
посматраном периоду, били су: обарање или гажење пешака, судари из супротних
смерова, судари при вожњи у истом смеру, слетање возила са пута и бочни судари.
Све категорије испитаника су навеле да је Улица Николаја Велимировића
(„дупле траке“) најнебезбеднија улица у граду. Као најопасније улице испитаници
су истакли и Душанову, Ужичку, Карађорђеву, Пантићеву и Синђелићеву.
Возачи у Ваљеву веома слабо прихватају и слабо поштују ограничења брзина, а
посебно у насељу. Једино возачи мопеда нешто боље од осталих поштују
ограничења брзине. Најлошије стање је код возача путничких возила и
мотоциклиста који у преко 31% и 55% случајева, респективно, прекорачују
ограничење брзине за више од 10 km/h. Неопходне су добро осмишљене и
планиране мере које ће допринети брзом смањивању екстремних прекорачења
брзине, а затим, дугорочно, смањивати и друга прекорачења брзине, уз пораст
прихватања ограничења брзине. Преиспитивање постојећих ограничења и
промоција друштвене оптимизације брзина су предуслов за трајан напредак у овој
области.
Да би се пратио напредак у безбедности саобраћаја, неопходно је разрадити
методологију мерења индикатора безбедности саобраћаја у Ваљеву, макар два пута
годишње спроводити снимање најважнијих индикатора и оцењивати напредак. Уз
подршку и подстицај Комисије за безбедност саобраћаја, ова снимања би могли да
реализују ученици средње Техничке школе, са својим наставницима.
5.

КОНЦЕПТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Постојање одговарајућих институција и активних појединаца који имају
капацитет и интегритет да планирају и спроводе важне мере безбедности саобраћаја
је основа управљања безбедношћу саобраћаја. То је предуслов за припрему и
усвајање квалитетне стратегије и за њено успешно спровођење.
У Ваљеву функционише доста субјеката који су значајни за безбедност
саобраћаја, као нпр. градска Комисија за безбедност саобраћаја3, Одељење
3

У току пројекта, ''Комисија'' је преименована у ''Савет за безбедност саобраћаја''
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саобраћајне полиције, Управа града са саобраћајном инспекцијом, предшколске
установе, основне школе, средње школе (укључујући и средњу Техничку школу у
којој се образују и возачи, саобраћајни техничари и техничари безбедности
саобраћаја), ауто школе, станице техничких прегледа, Дирекција за изградњу,
предузеће за путеве, домови здравља, болница, јединица ватрогасне полиције,
канцеларија за младе и др. субјекти. Постоји и неколико удружења грађана која
делују и у области безбедности саобраћаја: Црвени крст, Ауто-мото савез и локални
клубови, удружење возача, удружење мотоциклиста, удружење бициклиста и др.
Активности у безбедности саобраћаја се финансирају из наменских средстава –
дела казни за саобраћајне прекршаје, а према годишњем програму који предлаже
Комисија за безбедност саобраћаја, а усваја Градско веће.
У Ваљеву је, у периоду од 2010. до 2015. године, евидентирано 3.040
саобраћајних незгода у којима је евидентирано 1.521 настрадалих (погинуло или
повређено) лица. Укупни друштвено-економски трошкови настрадалих лица, у
овом 6-огодишњем периоду се процењују на око 14,3 милиона евра (према
методологији из Републике Српске) до 435 милиона евра (према методологији из
Новог Зеланда), и то:
x Трошкови за 39 погинулих лица су од 10,4 милиона до 142,4 милиона евра,
x Трошкови за 329 тешко повређена лица (ТТП) су од 3,5 милиона до 218,5
милиона евра и
x Трошкови за 1.153 лакше повређене особе (ЛТП) су од 408 хиљада до 74
милиона евра.
Дакле, годишњи трошкови које је Ваљево издвајало само за настрадале у
саобраћајним незгодама били су од 2,5 до 72 милиона евра, у зависности од
примењене методологије. Уколико се овим трошковима додају и остали трошкови
саобраћајних незгода, онда су ове вредности још веће. Ово је веома велико
оптерећење грађанима и привреди Ваљева.
Стратегијом безбедности саобраћаја за град Ваљево дефинисано је жељено
стање са предложеном амбицијом (,,Саобраћајни систем који успешно повезује све
функције града, уз што мање негативних ефеката“), мисијом (,,Ваљево-сигуран и
еколошки чист град са ефикасним и безбедним саобраћајним системом“) и визијом
(,,Ваљево без погинулих и инвалидних лица као последица саобраћаја“).
Такође, стратегијом безбедности саобраћаја за град Ваљево дефинисани су
циљеви које град треба да оствари до 2020.године (Пројекат Стратегија безбедности
саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020 године и предлог акционог плана за
спровођење стратегије, 2016). Најважнији циљеви које град треба да оствари у
наредном периоду су:
x Јачање заштитног система (унапредити капацитет и интегритет
институција и појединаца),
x Унапређење вертикалне и хоризонталне координације,
x Унапређивати знања, ставове и свест о безбедности саобраћаја,
x Смањивање броја незгода, погинулих и повређених лица, односно
укупних друштвено-економских трошкова који се односе на настрадала
лица,
x Унапређивање индикатора безбедности саобраћаја који се односе на
понашање у саобраћају.
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Табела 1. Циљеви у погледу индикатора безбедности саобраћаја у Ваљеву
Индикатор БС
% употребе кацига
% употребе с/п на предњим
седиштима
%употребе с/п на задњим седиштима
% употребе дечијих седишта
% прекорачења брзине преко 10
km/h, у насељу
% прекорачења брзине преко 10
km/h, ван насеља
% возача под утицајем алкохола, у
насељу
% возача под утицајем алкохола, ван
насеља

Вредност
2015.
годину
95%

Циљ за град
Ваљево у 2020.
години
98%

57%/72%

95%

95%

0%/7%
19%

75%
91%

85%
96%

33%

2,5%

4,9%

4,5%

2,5%

4,9%

0,47%

0,05%

0,1%

0,31%

0,05%

0,1%

Национални циљ,
Србија 2020. године
99%

Смањивање броја погинулих лица у саобраћају, треба остварити тако да се
просечан, годишњи број погинулих са 6,5 ПОГ/год, у периоду од 2010. до 2015,
смањи на испод 3 ПОГ/год, у периоду од 2017. до 2020. године. Тако ће се спасти
23 живота, што одговара материјалним уштедама од најмање 6 милиона евра (Слика
1).

Слика 1. Просечан годишњи број
погинулих лица

Слика 2. Процена броја
тешко телесних повређених лица
и достизање циља у погледу
смањења броја погинулих и
очекиване уштеде (просек)

Такође треба смањити број тешко повређених лица у саобраћају, са 55 ТТП/год
у периоду од 2010. до 2015, на испод 33 ТТП/год, у периоду од 2017. до 2020. године.
Тако ће се спречити око 110 ТТП, што одговара материјалним уштедама од најмање
један милион евра (Слика 2).
Циљ је и да се смањи број лакше повређених лица у саобраћају, са 192 ЛТП/год
у периоду од 2010. до 2015, на испод 125 ЛТП/год, у периоду од 2017. до 2020.
године. Тако ће се спречити око 335 ЛТП, што одговара материјалним уштедама од
најмање 118 хиљада евра) (Слика 3).
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Слика 3. Процена броја лако телесно повређених лица и достизање циља у погледу
смањења броја погинулих и очекиване уштеде (просек)

Наведени коначни (у 2020. години) и пролазни (по годинама, од 2017. до 2020.)
циљеви ће се постићи спровођењем мера и активности у оквиру пет стубова
безбедности саобраћаја (Стрaтегија безбедности саобраћаја на путевима Републике
Србије, 2015-2020).
У циљу унапређења организације и управљања безбедношћу саобраћаја у граду
Ваљево, неопходно је да град анализира капацитет и рад свих субјеката значајних
за безбедност саобраћаја и унапреди њихову посвећеност и рад на унапређењу
безбедности саобраћаја. Ово ће покренути и пратити Градско веће и Савет за
безбедност саобраћаја.
Градске власти ће радити на унапређењу координације. Све активности ће се
ослањати на податке и темељиће се на науци и најбољој пракси. У циљу одрживости
програма, посебну пажњу град ће посветити деци у предшколским установама и у
основним школама. Град ће реализовати семинаре о безбедности саобраћаја за
директоре, васпитачице, учитеље, педагоге и наставнике који воде саобраћајне
секције. За сваку предшколску установу и основну школу, урадиће се три
документа: елаборат безбедности саобраћаја, елаборат саобраћајног образовања и
васпитања и саобраћајни пројекат. У складу са овим документима, унапредиће се
саобраћајно образовање и васпитање деце, али и унапредити саобраћајно окружење
предшколских установа и основних школа.
Како би се унапредила безбедност улица и путева у Ваљеву потребно је
унапредити редовно одржавање улица и путева, урадити саобраћајну студију. Даље,
неопходно је уклонити непотребну постојећу саобраћајну сигнализацију и
поставити нову у складу са усвојеним режимом саобраћаја, затим идентификовати
црне тачке-места концентрације незгода са најтежим последицама. За сваку црну
тачку, град ће наручити елаборат безбедности саобраћаја који ће обухватити
дубинску анализу незгода које су се догодиле на овим местима, проверу
безбедности саобраћаја, анализу саобраћајних конфликата и предлог (идејно
решење) унапређења. Град Ваљево ће урадити студију безбедности пешака, старих
лица, деце и бициклиста. На основу ове студије, провериће се потреба и преиспитати
могућности унапређења инфраструктуре.
Посебно ће се реализовати пројекат бициклистичких стаза и бициклистичких
трака у центру града и на прилазима града, укључујући и бициклистичке траке/стазе
за рекреативни бициклизам. Посебну пажњу град ће посветити зонама основних
школа. У том смислу ће, за сваку основну школу, урадити три документа: елаборат
безбедности саобраћаја, елаборат саобраћајног образовања и васпитања и
саобраћајни пројекат. У складу са овим документима ће се унапредити окружење
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основних школа, пројектовати и изградити дечији путеви од куће до школе,
обезбедити тротоари и пешачки прелази у зони школа итд. Ово ће пратити
унапређење саобраћајног образовања и васпитања у основним школама.
Ради унапређења безбедности возила град Ваљево ће успоставити редовно
теренско истраживање безбедносних и других својстава возила у саобраћају,
анализирати стање, извештавати јавност о резултатима и спроводити кампање чији
је циљ унапређење безбедносних својстава возила у саобраћају. У годишње
програме безбедности саобраћаја уврстиће и подршку власницима трактора и
власницима бицикла, а посебно у смислу боље видљивости на путевима (куповином
и поделом одговарајућих светала и ретрорефлектујућих материјала који ће се
постављати на ова возила у саобраћају).
У циљу бољег разумевања и унапређења ставова о безбедности саобраћаја, град
Ваљево ће успоставити редовно, годишње истраживање ставова учесника у
саобраћају, које ће бити реализовано у складу са научном методологијом за коју су
обучени наставници и ученици средње техничке школе. На основу ових
истраживања, најмање једном годишње, ће се припремати анализа и извештај за
градски Савет за безбедност саобраћаја који ће покретати одговарајуће кампање и
друге активности, у циљу унапређења ставова грађана.
Како би се унапредиле активности после саобраћајне незгоде град ће подржати
здружене вежбе и друге видове стручног усавршавања и унапређења координације
рада интервентних служби (службе хитне помоћи, саобраћајне полиције, сектора за
ванредне ситуације и других). Град ће подржавати активности удружења грађана
која окупљају жртве саобраћајних незгода, а посебно активности којима се смањују
патње повређених лица и њихових породица: подржаће семинаре, радионице и
друге видове размене и међусобне подршке, подстицаће и суфинансирати
рехабилитацију повређених, стимулисаће медије да више пажње посвете
проблемима жртава незгода итд.
Најважнији носиоци активности су: Градоначелник, Градско веће, Савет за
безбедност саобраћаја, Градска управа и Одељење саобраћајне полиције.
Реализација Стратегије ће се пратити и оцењивати на основу степена достизања
квалитативних, а посебно квантитативних циљева, у погледу: јачања институција,
унапређења ставова и свести о безбедности саобраћаја, унапређењем понашања у
саобраћају, смањењем броја незгода, смањењем броја повређених и погинулих лица
и смањивањем укупних друштвено-економских последица незгода на улицама и
путевима града Ваљева. У том смислу ће се организовати независна снимања и
истраживања, а резултати објављивати.
На основу истраживања дефинисан је акциони план активности које је потребно
спроводити у Ваљеву у циљу унапређења безбедности саобраћаја. Акциони план
безбедности саобраћаја, за краћи временски период (обично једна или две године до
максимално пет година), конкретизује мере безбедности саобраћаја, одговорност
(носиоце активности), начин и динамику спровођења, као и неопходне ресурсе за
реализацију мера и активности.
6.

ЗАКЉУЧАК

Савет за безбедност саобраћаја у Ваљеву представља тело које је носилац
активности у области безбедности саобраћаја у овом граду, па се због тога са
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разлогом очекује значајна улога овог тела у иницирању акција и предлагања мера за
унапређење нивоа безбедности саобраћаја у Ваљеву. На основу донете и
прихваћене, као и успешно реализоване Стратегије безбедности саобраћаја у
наредном периоду ово би могло да се постигне и да се ниво безбедности саобраћаја
подигне знатно више. У овоме значајну улогу имају бројни субјекти који обављају
послове у вези са безбедношћу саобраћаја. Носиоци појединих активности ће
припремати и Савету достављати извештаје о својим активностима, а ако је то
примерено, и о ефектима који су постигнути. Савет ће на својим редовним или
тематским седницама расправљати о појединачним извештајима или о више мера и
активности које су спроведене. Председник Савета за безбедност саобраћаја ће,
после сваке седнице Савета, извештавати градоначелника о најзначајнијим
активностима, о постигнутим резултатима и о проблемима у раду. Градско веће ће
на основу извештаја које је анализирало и ставова који су усаглашени на седници
Већа, најмање два пута годишње, подносити извештаје Скупштини града.
Извештаји о стању безбедности саобраћаја и о спровођењу стратегије безбедности
саобраћаја ће бити доступни јавности, као и најзначајнији резултати истраживања,
у вези ове стратегије. Тако ће се обезбедити транспарентност, повећати поверење
грађана и унапредити прихватање мера и активности из стратегије.
Реализацијом наведених циљева допринеће се подизању нивоа безбедности
саобраћаја у Ваљеву. У том погледу унапредиће се и омогућити безбедније кретање
свих учесника у саобраћају.
7.
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНУ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У
САОБРАЋАЈУ
MODEL FOR ASSESSING THE SITUATION OF CHILDREN IN
TRAFFIC SAFETY
Далибор Пешић1, Јелена Ранковић 2
Резиме: Традиционални приступ у управљању безбедношћу саобраћаја подразумевао је
дефинисање мера за унапређење безбедности саобраћаја само на основу директних
показатеља, док савремени приступ подразумева дефинисање мера праћењем и индиректних
показатеља безбедности саобраћаја. Поред тога, квалитетно управљање безбедношћу
саобраћаја подразумева и оцену стања безбедности саобраћаја, као и поређење са другим
територијалним јединицама. Наиме, на тај начин се омогућује препознавање најбоље праксе,
и стварају услови за препознавање, а касније и за примену мера које су показала најбоље
резултате. У овом раду, представљен је модел за оцену стања безбедности деце у саобраћају
на посматраном подручју, и то на примеру оцене стања безбедности деце у саобраћају на
подручју Републике Србије. Представљени модел за оцену стања безбедности деце у
саобраћају омогућује квалитетну оцену стања безбедности деце, као и могућност за
препознавање ефикасних мера за повећање безбедности деце у саобраћају.
Кључне речи: деца, безбедност саобраћаја, модел, оцена нивоа безбедности саобраћаја,
управљање безбедношћу саобраћаја
Abstract: The traditional approach to managing road safety included the definition of measures to
improve road safety based only on direct indicators, while the contemporary approach involves
defining and monitoring the rate of indirect indicators of traffic safety. In addition, high-quality
traffic safety management includes the assessment of the state of road safety, as well as comparison
with other territorial units. Namely, thereby enabling the identification of best practices, and create
conditions for the recognition, and later for the implementation of measures that have shown the
best results. This paper is a model for the assessment of the security situation of children in traffic
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in the project area, and the case assessment of the situation of children in traffic safety in the
Republic of Serbia. The presented model for the assessment of the state of children's safety in traffic
makes quality assessment of the state of children's safety, and the ability to identify effective
measures to increase the safety of children in traffic.
Keywords: children, road safety, model, evaluation of the level of road safety, road safety
management

1.

УВОД

Проблем безбедности саобраћаја постаје један од највећих светских
здравствених проблема у погледу смртног страдања и повређивања људи. Осим
тога, последице саобраћајних незгода се могу изразити и кроз друштвене трошкове,
који се процењују на око 160 милијарди евра годишње на нивоу Европске уније
(ETSC, 2001). Из наведених разлога, управљање безбедношћу саобраћаја је изузетно
значајно, како на глобалном нивоу, тако и на нивоу појединих држава.
Управљање безбедношћу саобраћаја подразумева добро познавање постојећег
стања безбедности саобраћаја, реално дефинисање жељеног стања и предузимање
мера да се постојеће стање приближи жељеном. Липовац (2008) наводи да прецизне
процене омогућавају да се схвате и прецизно дефинишу проблеми у безбедности
саобраћаja, као и да се планирају ефективне мере у безбедности саобраћају. Наиме,
основа за успешно унапређење безбедности саобраћаја огледа се првенствено у
успешном и прецизном дефинисању постојећег стања, чиме се ствара могућност за
достизање постављених циљева.
Традиционални приступ у управљању безбедношћу саобраћаја подразумевао је
дефинисање мера за унапређење безбедности саобраћаја само на основу директних
показатеља безбедности саобраћаја, док савремени приступ подразумева
дефинисање мера праћењем, не само директних показатеља, већ и индикатора
безбедности саобраћаја, који омогућују потпунији увид у проблеме безбедности
саобраћаја на посматраном подручју.
Eksler (2010) тврди да се индикатори безбедности саобраћаја, традиционално,
мере на националном нивоу, јер су националне власти преузеле главну улогу у
управљању безбедношћу саобраћаја. Међутим, улога локалних власти мора се више
истаћи. Мерење индикатора безбедности саобраћаја на нивоу локалне заједнице
обезбеђује улазе за напредак у безбедности саобраћаја, што имплицитно доводи до
повећања одговорности политичких и других актера у локалној заједници. Како је
према Wegman et al. (2010) и Eksler (2010) важно поређење индикатора безбедности
саобраћаја међу земљама света, тако је важно поредити индикатора безбедности
саобраћаја међу локалним заједницама. Tesic et al. (2012) наводе да би тако дошао
до изражаја такмичарски дух појединих градова, општина, па и држава, у погледу
унапређења БС.
Lipovac et al. (2012) и Eksler (2010) су закључили да је свака локална заједница
специфична са аспекта безбедности саобраћаја, како у начину управљања
безбедности саобраћаја, тако и према безбедности путне мреже, према свести
учесника у саобраћају, према понашању у саобраћају. Зато је потребно, за сваку
локалну заједницу, мерити безбедност саобраћаја и вршити рангирање према
успешности.
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Како би се на што прецизнији начин сагледало стање у области безбедности
саобраћаја на неком подручју, неопходно је узети у обзир што више показатеља.
Једна од метода је примена Анализе обавијања података (Data Envelopment Analysis
- ДЕА). ДЕА је веома снажан алат који пореди сличне елементе засноване на
различитим улазима и излазима.
У овом раду циљ је да се процене ефикасности полицијских управа у Републици
Србији, у смислу перформанси безбедности деце у саобраћају применом Анализе
обавијања података. Циљ спроведеног истраживања је да се промовише ефикасност
у области безбедности саобраћаја, и то на основу више улаза и излаза. Наиме, циљ
је да се рангирају полицијске управе, да се идентификују полицијске управе које
треба да побољшају своје перформансе, као и да се идентификују колика су
потребна побољшања свакој од полицијских управа како би достигла ниво
безбедности најефикасније полицијске управе.
2.

АНАЛИЗА ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА (ДЕА)

ДЕА је веома снажан алат који пореди сличне елементе засноване на различитим
улазима и излазима. ДЕА се примењује при решавању различитих проблема у
различитим областима. Egilmez and McAvoy (2012) наводе да се ДЕА широко
примењује на неколико проблема из различитих области као што су економија
(Zhang et al., 2008; Filippetti and Peyrache, 2011), одрживост (Lee and Farzipoor Saen,
2012), финансије (Kirikal and Tehnikaülikool, 2005), здравство (Feng and Yuan-Biao,
2010), изградња (Xue et al., 2008), транспорт (Ozbek et al., 2009; Cooper et al., 2011),
итд. Alper et al. (2015) наводе да је ДЕА у току протекле две деценије постала
прихватљив алат за мерење перформанси непрофитних институција. Наиме, Alper
et al. (2015) наводе да се ДЕА модел примењује како би се проценила продуктивност
многих организација, као што су болнице, школе, универзитети, локалне
самоуправе, полиција, затвори, енергетске компаније, банке, итд.
ДЕА мери релативну ефикасност јединицe одлучивања, када више излаза деле
више улаза, а нису им додељене тежине (Alper at al., 2015). Анализа обавијања
података на основу података о улазним и излазним променљивама одређује да ли је
нека јединица о којој се одлучује ефикасна или није, и то релативно у односу на
преостале јединице укључене у анализу.
Bastos at al. (2015) наводи да ДЕА има карактеристике које чине њену примену
веома атрактивном. Прво, рангирање није једини циљ ДЕА методе, већ се може
посматрати као средство бенчамаркинга, где се перформансе јединице одлучивања
процењују у односу на најбоље јединице одлучивања. Резултат тога је да
неефикасне јединице одлучивања могу да уче од најбољих јединица одлучивања.
Што се тиче безбедности саобраћаја на путевима, посебно је драгоцена, јер државе,
а у овом случају полицијске управе, које не показују добре резултате у безбедности
саобраћаја могу да науче од земаља, односно, полицијских управа које су
најуспешније.
Из наведених разлога ДЕА метод се примењује у безбедности саобраћаја.
Hermans et al. (2009) су вршили поређење 21 државе Европске Уније коришћењем
ДЕА методе са шест улазних параметара, и то: индикатори који се односе на вожњу
под утицајем, бригу о повређенима, брзину, заштитне системе, инфраструктуру и
возила и два излазна параметара, и то: број саобраћајних незгода и погинулих лица.
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Shen et al. (2012) су примењивали ДЕА методу за оцену ефикасности 27 земаља
Европске Уније, а улазни параметри су били број становника, број регистрованих
возила, број пређених километара, а број погинулих лица као излазни параметар.
Alper et al. (2015) примењује ДЕА метод за мерење ефикасности локалних
самоуправа у побољшању безбедности саобраћаја у Израелу и користи два улазна
параметара: годишњи буџет за безбедност саобраћаја расподељен свакој општини и
укупан број сати наставника у 11-том разреду посвећен безбедности саобраћаја, док
као излазне параметре користи 14 показатеља, и то: проценат нових аутомобила,
број приватних аутомобила, просечна старост приватних аутомобила, број возача
који су учествовали у саобраћајним незгодама са повређеним лицима (према месту
пребивалишта возача), број возача који су учествовали у саобраћајним незгодама са
повређеним лицима (према месту саобраћајне незгоде), проценат буџета који
користи локална заједница, број казни са саобраћајне прекршаје, број казни са
саобраћајне прекршаје у вези са некоришћењем сигурносних појасева, број
погинулих, број тешко повређених, број лако повређених, укупан број саобраћајних
незгода, укупни трошкови саобраћајних незгода, укупан број пешака који су
учествовали у саобраћајним незгодама.
Росић и др. (2015) примењују ДЕА модел за одређивање ефикасности
полицијских управа у Републици Србији, и као улазне податке користе број
становника и број регистрованих возила, а као излазне податке број погинулих,
тешко повређених и лако повређених лица у саобраћајним незгодама.
2.1.

Математички модел Анализе обавијања података (ДЕА методе)

Нека је xij – посматрани износ улаза i-те врсте за DMUi (xij>0, i=1,2,3,...,m,
j=1,2,3,...,n), a yrj – посматрани износ излаза r-те врсте за DMUi (yrj>0, r=1,2,...s,
j=1,2,...,n). Charnes et al. (1978) су предложили да се за сваку DMUk, к=1,2,...,n, реши
оптимизациони задатак (познат као CCR racio model):
(ݔܽܯሻ݄ ൌ

σೞೝసభ ௨ೝ ௬ೝೖ
σ
సభ ௩ ௫ೖ

(1)

σ௦ୀଵ ݑ ݕ
(2)
 
 ͳǡ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊
σୀଵ ݒ ݔ
(3)
ݑ  Ͳǡ  ݎൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݏ
(4)
ݒ  Ͳǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݉
Где су:
݄ െ ˓ˈˎ˃˕ˋ˅ː˃ˈ˗ˋˍ˃˔ːˑ˔˕݇ െ ˕ˈǢ
݊ െ ˷˓ˑˬሺˬˈˇˋːˋ˙˃ˑˇˎ˖˚ˋ˅˃˰˃ሻˍˑˬˈ˕˓ˈ˄˃˒ˑ˓ˈˇˋ˕ˋǢ
݉ െ ˷˓ˑˬ˖ˎ˃ˊ˃Ǣ
 ݏെ ˷˓ˑˬˋˊˎ˃ˊ˃Ǣ
ݑ െ ˕ˈˉˋː˔ˍˋˍˑˈ˗ˋ˙ˋˬˈː˕ˊ˃ˋˊˎ˃ˊǢ
ݒ െ ˕ˈˉˋː˔ˍˋˍˑˈ˗ˋ˙ˋˬˈː˕ˊ˃˖ˎ˃ˊǤ
Релативна ефикасност hk за DMUk, дефинисана као однос тежинске суме њених
излаза (виртуелни излаз) и тежинске суме њених улаза (виртуални улаз) што је
математичка формулација дефиниције (1).
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Пошто и за k-ту DMU за коју се тражи максимална ефикасност (1) важи услов
(2), очигледно да важи 0<hk≤1. Ако је вредност за hk у функцији циља једнака 1, онда
је k-та DMU релативно ефикасна, а ако је мања од 1, DMUk је релативно неефикасна
и hk показује за колико процентуално ова јединица треба да смањи своје улазе.
Тежински коефицијенти ur и vi (непознате у моделу) показују степене важности
сваког улаза и излаза која свака јединица бира тако да буде што је могуће
ефикаснија. Ако тада не постоји нека друга јединица која са истим ангажованим
улазима производи већи излаз онда је посматрана јединица ефикасна.
Ограничења дата релацијама (3) и (4) означавају да тежински коефицијенти могу
имати само ненегативне вредности касније су модификована у следећа ограничења:
ݑ  ɂǡ  ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ 
ݒ  ɂǡ  ൌ ͳǡʹ,…, m

(3’)
(4’)

Где је: ε – мала позитивна вредност. Ова модификација спречава потпуно
игнорисање утицаја појединих улаза и излаза при одређивању мере ефикасности.
Представљена формулација се може представити у форми задатка линеарног
програмирања. Задатак линеарно разломљеног програмирања може се помоћу
једноставних трансформација (Cooper et al., 2000) свести на еквивалентан линеарни
задатак:
ሺݔܽܯሻ݄ ൌ σ௦ୀଵ ݑ ݕ
σ
ୀଵ ݒ ݔ ൌ ͳǡ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊
σ௦ୀଵ ݑ ݕ െ σ
ୀଵ ݒ ݔ  Ͳǡ ˬ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊
ݑ  ɂǡ  ݎൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݏ
ݒ  ɂǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݉
3.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ПРИМЕЊЕНИ МОДЕЛ АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА У
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

За разлику од области економије у којој је првобитно примењена Анализа
обавијања података, у којој се дефиниција најбољих пракси ослања на претпоставци
да улази треба да се минимизирају, а да се максимизирају излази, у безбедности
саобраћаја, излази, односно, погинули у саобраћајним незгодама, треба да будe што
мањи у односу на ниво изложености (Shen at al., 2013). Из тог разлога, границу
ефикасности у Анализи обавијања података чине земље са најбољим
перформансама у безбедности саобраћаја, односно државе са минималним
излазима, и ефикасност осталих држава се мери у односу на формирану границу
ефиксности (Shen at al., 2012).
Hermans et al. (2009) закључује да су саобраћајне незгоде и настрадала лица
излаз, док су индикатори безбедности саобраћаја улаз у систему безбедности
саобраћаја, као и да је у том случају одржана логичка релација између улаза који се
максимизирају и излази који се минимизирају.
Ту треба посебно водити рачуна да не морају сви индикатори безбедности
саобраћаја бити оријентисани тако да њихова већа вредност буде боља посматрано
са аспекта безбедности саобраћаја.
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Математички модел Анализе обавијања података прилагођен оцени безбедности
саобраћаја изгледа на следећи начин (Shen, 2012):
ሺݔܽܯሻ݄ ൌ σ
ୀଵ ݒ ݔ
σ௦ୀଵ ݑ ݕ ൌ ͳǡ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊
௦
σ
ୀଵ ݒ ݔ െ σୀଵ ݑ ݕ  Ͳǡˬ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊
ݑ  ɂǡ  ݎൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ 
ݒ  ɂǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ 

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Решавањем линеарне верзије модела одређује се ефикасност посматране
јединице одлучивања. Добијене вредности тежина (u, v) су најбоље са становишта
посматране јединице. Тежине добијене за било које две јединице могу бити
различите, јер су различите критеријумске функције. Ако је посматрана јединица
ефикасна, уз њене оптималне вредности за тежинске коефицијенте ниједна друга
јединица не може да оствари већу вредност излазних променљивих за дате улазне
променљиве, док за неефикасне јединице то није случај.
За сваку јединицу одлучивања се одвојено израчунавају оптималне вредности
тежина за улазне и излазне променљиве. Наиме, тежине се израчунавају аутоматски
са циљем максимизирања вредности ефикасности посматране јединице
одлучивања, и уз поштовање ограничења за све јединице одлучивања (Shen, 2012).
3.1.

МЕТОДОЛОГИЈА

У овом раду рачуната је ефикасност 27 полицијских управа на територији
Републике Србије, и оне представљају јединице одлучивања. ДЕА модел је
примењен на две групе података. ДЕА (1) модел је са једном улазном и три излазне
променљиве, а ДЕА (2) модел је са две улазне и три излазне променљиве.
Показатељи који су коришћени као улазне променљиве у ДЕА (1) су број
становника, а у ДЕА (2) је за улаз коришћен и индикатор „% употребе дечијих
заштитних система“, док су излазне променљиве у оба ДЕА модела број погинуле,
тешко и лако повређене деце, у периоду од 2011. до 2015. године.
Релативна ефикасност сваке полицијске управе је израчуната применом методе
Анализе обавијања података. Релативне ефикасности су рачунате применом
софтверског дoдатка Excel LP Solver. У предложеном моделу, ефикаснија је
полицијска управа која има мање погинуле, тешко повређене и лако повређене деце,
а већи број становника, односно, већи број становника и већу вредност посматраног
индикатора безбедности саобраћаја. Вредности променљивих које су коришћене у
анализи приказани су у табели 1.
Подаци о броју погинуле, тешко повређене и лако повређене деце у
саобраћајним незгодама преузети су из базе података Агенције за безбедност
саобраћаја (АБС, 2016). Коришћени подаци о индиректном показатељу „% употребе
заштитних система за децу од 0 до 12 година“ се односе на 2015. годину.
Јавни ризик страдања деце је израчунат на основу укупно настрадале деце
(погинуле, тешко телесно повређене и лако телесно повређене) у периоду од 2011.
до 2015. године и укупног броја становника по полицијским управама у 2013.
години (РЗС, 2014а). Јавни ризик показује колико је настрадо деце на 100.000
становника.
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Табела 1. Показатељи безбедности саобраћаја и ефикасност по полицијским
управама
Бр.
% употребе дечијих
ПОГ ТТП
ЛТП
становника заштитних система
Београд
1669604
34,6
13
265
1737
Крагујевац
290583
28,2
1
47
223
Јагодина
210762
31,9
2
30
172
Ниш
372268
39,3
2
40
277
Пирот
90255
24,7
1
12
66
Прокупље
89598
18,0
0
14
83
Лесковац
211921
23,7
0
38
166
Врање
203583
14,5
3
32
192
Зајечар
116655
26,6
0
17
76
Бор
121893
18,8
0
18
94
Смедерево
196316
17,0
6
30
205
Пожаревац
179444
23,8
6
31
121
Ваљево
171478
17,2
1
50
155
Шабац
293600
19,5
5
61
221
Краљево
175051
11,7
5
34
158
Крушевац
237449
5,3
3
37
188
Чачак
209325
16,3
2
34
241
Нови Пазар
159560
6,3
1
52
221
Ужице
176369
19,5
1
25
168
Пријепоље
78875
19,3
0
9
61
Нови Сад
616035
26,6
8
85
683
Зрењанин
184293
24,4
2
22
133
Кикинда
144696
18,3
0
32
86
Панчево
289730
24,1
1
34
198
Сомбор
183978
22,0
1
24
159
Суботица
184733
51,0
3
34
123
Сремска
308549
25,9
4
41
259
Митровица

3.2.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У табели 2. приказани су резултати примене ДЕА модела, као и рангови
полицијских управа, на основу резултата примене ДЕА модела, јавног ризика и
индикатора „% употребе заштитних система за децу од 0 до 12 година“.
Резултати ДЕА (1) и ДЕА (2) модела показују да има 5 ефикасних полицијских
управа (Ниш, Зајечар, Пријепоље, Кикинда и Панчево), и да је најмање ефикасна
полицијска управа Нови Пазар (ранг 19 применом ДЕА (1), и ранг 18 применом ДЕА
(2) модела). Са друге стране, највећа упореба дечијих заштитних система је у
Суботици (ранг 1), затим у Нишу (ранг 2), па у Београду (ранг 3), док је најнижа
употреба дечијих заштитних система забележена у Крушевцу (ранг 25), Новом
Пазару (ранг 24) и у Краљеву (ранг 23).
Јавни ризик настрадале деце по полицијским управама се креће од 80 до 172
настрадала детета на 100.000 становника. Највећи јавни ризик је у Новом Пазару
(ранг 24). Са друге стране, најмањи јавни ризик је у Зајечару и Панчеву (ранг 1).
Наиме, резултати упоредне анализе указују да рангови полицијских управа нису
исти, и да зависе од података на основу којих су израчунати.
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Табела 2. Рангови полицијских управа применом ДЕА модела и на основу
вредности ЈР настрадале деце и индикатора „% употребе дечијих заштних система“
% употребе дечијих
ДЕА (1)
ДЕА (2)
ЈР_нас
заштитних система
Ефик.
ранг Ефик. ранг ризик ранг
ранг
Београд
0,70
15
0,70 15 121 20
3
Крагујевац
0,86
6
0,86 5
93
9
5
Јагодина
0,84
8
0,86 5
97
11
4
Ниш
1,00
1
1,00 1
86
4
2
Пирот
0,93
4
1,00 1
88
6
8
Прокупље
0,79
10
0,79 9
108 15
18
Лесковац
0,83
9
0,83 8
96
10
12
Врање
0,74
12
0,74 12 112 17
22
Зајечар
1,00
1
1,00 1
80
1
6
Бор
0,91
5
0,91 4
92
8
16
Смедерево
0,71
14
0,71 14 123 21
20
Пожаревац
0,95
3
0,95 3
88
6
11
Ваљево
0,68
16
0,68 16 120 19
19
Шабац
0,84
8
0,84 7
98
12
14
Краљево
0,73
13
0,73 13 113 18
23
Крушевац
0,84
8
0,84 7
96
10
25
Чачак
0,66
17
0,66 17 132 23
21
Нови Пазар
0,47
19
0,47 18 172 24
24
Ужице
0,52
18
0,77 11 110 16
14
Пријепоље
1,00
1
1,00 1
89
7
15
Нови Сад
0,78
11
0,78 10 126 22
6
Зрењанин
0,97
2
0,98 2
85
3
9
Кикинда
1,00
1
1,00 1
82
2
17
Панчево
1,00
1
1,00 1
80
1
10
Сомбор
0,84
8
0,85 6
100 14
13
Суботица
0,95
3
1,00 1
87
5
1
Сремска
0,85
7
0,85 6
99
13
7
Митровица

4.

ЗАКЉУЧАК

Како у безбедности саобраћаја не постоји јединствена мера за оцену безбедности
саобраћаја долази до проблема када различити појединачни показатељи указују на
различити ранг поређених величина. И у овој анализи, ранг полицијске управе, у
погледу безбедности деце, зависио је од података који су коришћени за поређење.
Најнебезбедније полицијске управе посматране применом ДЕА (1) и ДЕА (2)
модела је полицијска управа Нови Пазар, док су најефикасније Ниш, Зајечар,
Пријепоље, Кикинда и Панчево.
Ефикасност полицијске управе Нови Пазар применом ДЕА (1) и ДЕА (2) је 47%,
што значи да је ефикасност мања за више од 50% од најефикаснијих полицијских
управа. Наиме, предност примене ДЕА модела је то што се рачуна релативна
ефикасност која указује колико је која полицијска управа ефикасна и колико би
требало побољшати безбедност деце у саобраћају на посматраној полицијској
управи, како би достигла ниво најефикасније полицијске управе.
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Предложени модел за оцену безбедности деце у саобраћају омогућава
сагледавање безбедности деце на савремен приступ, односно анализом директних и
индиректних показатеља, и рачунање релативне ефикасности сваке полицијске
управе, и на тај начин указује доносиоцима одлуке где треба да усмере акције у
циљу повећања безбедности деце.
5.
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ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ РАЗЛИЧИТИХ ОБЕЛЕЖЈА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
RESEARCH CORRELATIONS OF DIFFERENT HALLMARKS OF
ROAD SAFETY
Филип Филиповић1, Боjана Тодосијевић2
Резиме: Индикатори безбедности саобраћаја садрже широк спектар информација које се могу
адекватно користити у циљу побољшања безбедности саобраћаја. Наиме постојање јаких веза
између индикатора безбедности саобраћаја и коначних исхода омогућава да се са њиховим
мерењем може на прецизан начин оценити стање неког подручја пре настанака последица.У
раду је анализирано пет група индикатора безбедности саобраћаја: индикатори везани за
употребу сигурносног појаса, индикатори у вези употребе заштитне кациге, индикатори у
вези вожње под утицајем алкохола, индикатори у вези брзине и индикатори у вези са
здравственим збрињавањем. Парови обележја са статистички значајним везама су приказани
аналитички и графички. Циљ истраживања је утврђивање парова ИБС и коначних исхода са
јаким корелативним везама и дефинисање препорука у планирању праћења и оцене стања
безбедности саобраћаја у погледу индикатора безбедности саобраћаја.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, индикатори безбедности саобраћаја, коначни исходи,
обележја, корелација
Abstract: Road safety indicators include a wide range of information that can be adequately used
in order to improve road safety. The existence of a strong link between road safety indicators and
the final outcomes allows for their measurement to be an accurate way to assess the level of traffic
safety of an area before the consequences of traffic accidents occur. This paper analyzes five groups
of road safety indicators: indicators related to the use of the seat belts, the indicators regarding the
use of helmets, the indicators concerning driving under the influence of alcohol, the indicators
regarding the speed and indicators related to health care. The purpose of this paper is to describe is
to determine pairs of IBS and the final outcomes with strong correlations and defining
1
Филип Филиповић, мастер инж. саобраћаја, пројектни инжењер - сарадник, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија, filip.filipovic@bslz.org
2
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1.

УВОД

На европском нивоу (ЕУ28) је у периоду од 2010-2015. године дошло до
смањења броја погинулих за 17%, односно око 3,6% годишње (European Transport
Safety Council, 2016). Tоком 2015. године дошло је до повећања броја погинулих за
1% у односу на 2014. годину. Како би се постигао циљ за смањење броја погинулих
за 50% до 2020. године у односу на 2010. годину (ETSC), потребно је да се у периоду
од 2016-2020. године број погинулих смањује у просеку за по 9,7% годишње.
Значај индикатора перформанси безбедности саобраћаја препознат је и у
„Стратегији за безбедност саобраћаја на путевима Републике Србије 2015-2020“3,
будући да су поред коначних исхода - КИ (број погинулих, тешко повређених, броја
погинуле деце и укупних друштвено економских трошкова) циљеви дефинисани и
кроз индикаторе перформанси безбедности саобраћаја. Имајући у виду да је СРПС
ИСО 39001 одредио да ''... Циљеви безбедности друмског саобраћаја (БДС) морају:
да буду конзистентни са политиком БСД; да буду мерљиви (уколико је могуће);
узимају у обзир применљиве захтеве; да се прате; да буду саопштени; да се
ажурирају по потреби...'', Национална стратегија је дефинисала процес достизања
коначних циљева, тј. прелазне циљеве, по годинама (у 2015, 2016, 2017, 2018. и
2019. години). Националне циљеве обухватили су „% употребе сигурносних
појасева на предњим и задњим седиштима“, „% употребе дечијих седишта“, „%
употребе заштитних кацига од стране мотоциклиста и мопедиста“, „% прекорачења
брзине у насељу, двотрачним путевима ван насеља и на ауто-путевима“, „%
прекорачења ограничења брзине за више од 10 км/сат у насељу, ван насеља и на
аутопуту“, „% возача у саобраћају под утицајем алкохола“ и „% употребе дневних
светала“. Циљеви, дефинисани на овакав начин, почивају на чињеници
репрезентативности показатеља стања безбедности саобраћаја.
Предмет истраживања представљају обележја безбедности саобраћаја у погледу
директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја:
x Директни апсолутни показатељи (последице саобраћајних незгода)
x Директни релативни показатељи (ризици учешћа у саобраћају)
x Индикатори безбедности саобраћаја (показатељи понашања учесника у
саобраћају)
Задатак истраживања је испитивање повезаности између парова обележја
безбедности саобраћаја, као и утврђивање јачине и смера корелације између
обележја, као и утврђивање регресионих једначина које описују посматране везе.
Циљ истраживања је утврђивање парова ИБС и коначних исхода са јаким
корелативним везама и дефинисање препорука у планирању праћења и оцене стања
безбедности саобраћаја у погледу ИБС.

3

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије 2015-2020, стр. 36.
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2.

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

За сваки потенцијални проблем безбедности саобраћаја на нивоу ЕУ ETSC
предлаже одговарајући индикатор за праћење идентификованог проблема (ETSC,
2001). Пешић (2012) и Кукић (2014) такође, истичу значај ИБС кроз пирамиду
елемената система управљања безбедношћу саобраћаја (ETSC, 2001), где се на
самом дну налазе „мере и програми за унапређење система безбедности саобраћаја“,
изнад се налазе „међуизлазни индикатори“, затим следе „показатељи – коначни
исходи“ и коначно „друштвени трошкови“. Индикатори безбедности саобраћаја су
показатељи оних радних услова у саобраћају који утичу на перформансе
безбедности саобраћаја (Hakkert, et al., 2001).
Оценом стања безбедности саобраћаја коришћењем ИБС може се пратити
учинак, трендови, утврдити проблеми и кључне области деловања, проценити
политички утицај и поредити различита подручја (Lipovac, et al., 2013). Индикатори
безбедности саобраћаја омогућавају земљама да развију систем усмерених
иницијатива, узимајући у обзир чињеницу да унапређење безбедности саобраћаја
почива на хоризонталној и вертикалној координацији субјеката безбедности
саобраћаја (Tingvall, et al., 2010).
Светска истраживања указују на чињеницу да смањење просечне брзине возила
има вишеструки допринос унапређењу безбедности саобраћаја. Наиме, смањење
просечне брзине за 1% проузрокује смањење броја саобраћајних незгода са лаким
телесним повредама за 2%, броја саобраћајних незгода са тешким телесним
повредама за 3%, а броја саобраћајних незгода са погинулима за 4% (Aarts и
Schagen, 2006). Према другим истраживањима, смањење просечне брзине за 5 km/h
за последицу има смањење броја саобраћајних незгода са погинулима за 22%, са
тешко повређенима за 16% и са лако повређенима за 10% (ETSC, 2010).
ИБС који имају јаку корелативни везу са бројем и последицама незгода, могу се
поуздано користити за праћење и оцену стања безбедности саобраћаја неког
подручја (Пешић, 2013).
Истраживањима је утврђено да са смањењем законски дозвољене количине
алкохола у крви опада број саобраћајних незгода са смртним исходом (Elvik и Vaa,
2004; Fell и Voas, 2006; Mann, et al., 2001). Спроведеним истраживањима у САД-у је
показано да је ризик учешћа у саобраћајним незгодама 4 до 10 пута већи код возача
који у крви имају 0,5‰ до 0,8‰ алкохола у односу на возаче који нису под утицајем
алкохола (Fell и Voas, 2006).
У складу са приказаном категоризацијом, најчешће примењивани ИБС који се
односе на пешаке јесу стопа пропуштања пешака на пешачким прелазима који нису
регулисани семафором и стопа прелазака пешака на зелено светло на пешачким
прелазима који су регулисани семафорима. Ови индикатори су дефинисани на такав
начин да већа вредност индикатора указују на већу позитивност понашања возача
или пешака (Нешић, et al., 2014).
Резултати спроведених студија указују да употреба заштитних седишта за децу
смањује ризик смртног страдања деце за 50% и одојчади за 70% (WHO, 2004).
Међутим, низак ниво употребе заштитних седишта за децу, као и неправилна
употреба, пре свега у сиромашним земљама и земљама у развоју, представља
озбиљан проблем безбедности саобраћаја. У Великој Британији, Данској и
Швајцарској проценат неправилне употребе заштитних система за децу износи 60%
(Hakkert, et al., 2007).
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3.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Обележја безбедности саобраћаја, која су посматрана у истраживању, подељена
су у три групе:
1. Директни апсолутни показатељи безбедности саобраћаја – последице
саобраћајних незгода (број погинулих (ПОГ), тешко повређених (ТТП),
лако повређених (ЛТП), повређених (ПОВ) и настрадалих (НАСТ).
2. Директни релативни показатељи безбедности саобраћаја – ризици (јавни
ризик (ЈР), јавни пондерисани ризик (ЈПБН), јавни ризик повређених лица
(ЈРпов), саобраћајни ризик (ЈР), саобраћајни пондерисани ризик (ЈПБН),
саобраћајни ризик повређених лица (ЈРпов))
3. Индикатори безбедности саобраћаја – показатељи понашања учесника у
саобраћају (% употребе сигурносног појаса, % употребе заштитне кациге,
% возача под утицајем алкохола, ИБС у вези брзине путничких аутомобила
(ПА), ИБС у вези са здравственим збрињавањем.
За утврђивање смера и јачине везе између ИБС и коначних исхода коришћена је
линеарна корелација. Прикупљени подаци су интегрисани у јединствену базу
података у програму Microsoft Office Excel, а статистички тестови су спроведени у
програму IBM SPPS Statistics.
Уколико је утврђена нормална расподела вредности показатеља за које је
испитивана повезаност, за испитивање јачине и смера везе коришћена је Пирсонова
линеарна корелација. Уколико за један или оба показатеља безбедности саобраћаја
није утврђена нормална расподела вредности, за утврђивање везе коришћена је
Спирманова корелација ранга. Резултати корелационе анализе тумачени су на
основу коефицијента Пирсонове линеарне корелације (r) или коефицијента
Спирманове корелације ранга (ro), предзнака испред наведених коефицијената и
нивоа значајности (p).
Постављена је нулта хипотеза (Ho) која гласи: не постоји статистички значајна
повезаност између директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја, и
радна хипотеза (Ha) која гласи: постоји статистички значајна повезаност између
директних и индиректних показатеља безбедности саобраћаја. Праг статистичке
значајности (α) постављен је на 5%. Уколико је p≤0,05, одбацује се нулта хипотеза
и прихвата радна хипотеза. Уколико је p>0,05, прихвата се нулта хипотеза.
За сваку од утврђених статистички значајних веза између директних и
индиректних показатеља безбедности саобраћаја спроведена је и регресиона
анализа за прогнозирање вредности директног показатеља у зависности од
вредности индиректног показатеља безбедности саобраћаја.
4.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Употреба сигурносног појаса – обједињене категорије
У овом делу истраживања, вредности показатеља су посматране обједињено за
возаче и путнике у путничким возилима који су учествовали у саобраћајним
незгодама током 2014. и 2015. године разврстани по полицијским управама у
Републици Србији, а које припадају следећим видовима: Превртање возила на путу,
Слетање возила са пута, Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута, Судари
из супротних смерова, Удар возила у друго заустављено или паркирано возило. Када
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се везе посматрају према директним показатељима, уочава се да ИБС у вези
употребе сигурносног појаса највећи број статистички значајних корелативних веза
постоји између СРпов (9/13 веза), затим са СПБН (8/13 веза) и са ЈПБН (7/13 веза)
и ЈРпов (7/13 веза).
Код свих парова са статистички значајном везом постоји негативна корелација,
што указује на чињеницу да са повећањем процента употребе сигурносног појаса
опада ниво ризика.
Посматрано према ИБС, највећи број веза се остварује са ИБС „% употребе
појаса – укупно“ (6/6 веза), затим са „% употребе појаса - сувозач – укупно“ (5/6
веза). Такође, може се закључити да постоји подједнак број веза када се посматра
„% употребе сигурносног појаса напред и код сувозача“, и то посматрано у насељу
и ван насеља (по 4/6 статистички значајне везе за сваку).
Најјача веза се остварује између „% употребе појаса - сувозач“ и СРпов (за насеље
ɏൌǦͲǡ͵ͻͺǢͲǡͲͳǢза ван насељаɏൌǦͲǡ͵͵ͷǢͲǡͲͷǢукупно ɏൌǦͲǡ͵ͺʹǢͲǡͲͳሻǤ

Растурање за парове обележја безбедности саобраћаја код којих постоји
статистички најзначајнија линеарна веза– употреба сигурносног појаса за категорију
возача и путника обједињено

Употреба сигурносног појаса – раздвoјене категорије
У овом делу истраживања, посматрана су обележја за возаче, сувозаче и путнике
понаособ. У оквиру категорије возач нису утврђене статистички значајне
повезаности између обележја која се односе на возача ПА. Са друге стране код
обележја која се односе на сувозаче постоје статистички значајна повезаност ИБС
„% употребе сигурносног појаса (насеље, ван насеља и укупно)“ и свих
посматраних релативних показатеља безбедности саобраћаја (ЈР , СР, ЈРпов, СРпов,
ЈПБН, СПБН). Такође, статистички значајна повезаност постоји код обележја која
се односе на возаче и сувозаче у ПА (ЈРпов, СРпов, ЈПБН, СПБН) посматрано
обједињено, односно „напред“. Код свих парова са статистички значајном везом
постоји негативна корелација, што указује на чињеницу да са повећањем процента
употребе сигурносног појаса опада ниво ризика.
Када се посматра категорија „сувозач“ најјача веза се остварује са ризиком ЈПБН
(за насеље ɏൌǦͲǡ͵ͻͻǢͲǡͲͳǢ за ван насеља ɏൌǦͲǡ͵ͺǢͲǡͲͳǢ укупно ɏൌǦͲǡͶͳǢ
ͲǡͲͳሻǤ Са друге стране код категорије „напред“ најслабија веза се остварује са
ризиком ЈПБН, док се најјача веза остварује са ризикомʠʟ˒ˑ˅ (за насеље ൌǦͲǡ͵ͷͳǢ
ͲǡͲͳǢ за ван насеља ൌǦͲǡ͵Ͳ͵ǢͲǡͲͷǢукупно ൌǦͲǡ͵͵ͶǢͲǡͲͷሻǤ
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Растурање за парове обележја безбедности саобраћаја код којих постоји најјача
статистички значајна линеарна веза – категорија СУВОЗАЧ

Вожња под утицајем алкохола – све категорије возила
Испитивање утицаја ИБС „% возача под утицајем алкохола“ у већој мери
остварује статистички значајне везе са директним апсолутним обележјима (Број
ПОГ, ЛТП, ПОВ, НАСТ) – 6/10 статистички значајних веза.
Између ИБС „% вожње под утицајем алкохола возача ПА“, посматрано за
насеље и ван насеља није утврђена статистички значајна веза. Са друге стране,
обједињено за насеље и ван насеља, посматрано за дан, статистички значајна веза
постоји између ИБС „% вожње под утицајем алкохола возача ПА“ и КИ „Број
ЛТП“ (ɏൌͲǡ͵ͻͶǢͲǡͲͷሻ и „Број ПОВ“ (ɏൌͲǡ͵ͺͳǢͲǡͲͷሻ, као и са ризицима ЈРпов
(ɏൌͲǡͶͺǢͲǡͲͷሻ и СРпов (ɏൌͲǡ͵ͻͺǢͲǡͲͷሻ.

Растурање за парове обележја безбедности саобраћаја код којих постоји најјача
статистички линеарна веза – вожња под утицајем алкохола, за све категорије возила

Са друге стране, посматрано за ноћ, постоји већи број обележја која образују
статистички значајну везу. Наиме, од директних показатеља, статистички значајна
веза постоји између ИБС „% возача под утицајем алкохола за ноћ (насеље и ван
насеља)“ и „Броја ПОГ“, „Броја ЛТП“, „Броја ПОВ“ и „Броја НАСТ“.
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Посматрано у односу на ризике, статистички значајна јака позитивна корелативна
веза остварује се са ЈРпов (ൌͲǡʹͲǢͲǡͲͳሻи СРпов (ൌͲǡͷʹͶǢͲǡͲͳሻǤ
Вожња под утицајем алкохола – путничка возила
Испитивањем повезаности између ИБС који се односе на „% возача под
утицајем алкохола“ и КИ који се односе само на путничка возила, а у погледу
ризика страдања пешака, возача и путника, није доказана ни једна статистичка веза
при анализи 77 група парова.
Између ИБС „% возача под утицајем алк. – укупно (насеље и ван насеља) за
дан“ постоји позитивна средње јака повезаност са релативним показатељима ЈРпов
ሺɏൌͲǡͶͺሻ и СРпов ሺൌͲǡ͵ͻͺሻǤ
Између ИБС „% возача под утицајем алк. – укупно (насеље и ван насеља) за
ноћ“ и ризика ЈРпов и СРпов постоји позитивна веома јака повезаност (ɏൌͲǡʹͲ и
ൌͲǡͷʹͶ, респективно).

Растурање за парове обележја безбедности саобраћаја код којих постоји најјача
статистички значајна линеарна веза – вожња под утицајем алкохола, за све категорије возила

Брзина путничких возила
У овој анализи укупно је посматрано 6 различитих врста ИБС, односно укупно
13 ИБС посматрано за насеље и ван насеља. Наиме, формирано је 143 група парова
ИБС и КИ. Укупно је утврђено 45 статистички значајних веза од чега је 18 веза слабе
јачине, а 27 средње јачине.
Посматрано према директним показатељима, уочава се да ИБС у вези брзине
највећи број статистички значајних корелативних веза имају са „Бројем ПОГ“ (8/13
веза), ЈПБН (6/13 веза), а затим са Бројем ТТП, ПОВ и НАСТ по 5/13 веза. Најмањи
број статистички значајних веза је остварен са СР и СРпов (по 1/13).
Посматрано према ИБС, највећи број статистички значајних веза је остварено са
ИБС „средња брзина ПА за насеље“ (8/11 веза), затим са ИБС „% прекорачења за
најмање 10km/h ван насеља (7/11 веза).
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Када се посматрају ИБС у вези брзине најјача статистички значајне везе постоје
између ИБС „85ти перцентил ПА – насеље“ са показатељима „Број НАСТ“ и
„Број ПОВ“ (ɏൌͲǡͶʹͳǢͲǡͲͳˋɏൌͲǡͶͳǢͲǡͲͳǡреспективно).

Растурање за парове обележја безбедности саобраћаја код којих постоји најјача
статистички значајна линеарна веза – брзина ПА – директни КИ

Здравствено збрињавање
За потребе испитивања повезаности обележја која се односе на здравствено
збрињавање посматрано је укупно 44 група парова, односно 4 ИБС у вези
здравственог збрињавања и 11 директних показатеља који се односе на све
саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода током 2015. године по
Полицијским управама, те је за испитивање постојало 27 парова.











Растурање за парове обележја безбедности саобраћаја код којих постоји
статистички значајна линеарна веза – здравствено збрињавање

Од укупног броја (44) група парова утврђене су 4 везе над три различита ИБС у
вези здравственог збрињавања: „реакционо време“ и СР (ൌǦͲǡͶ͵ͲǢ ͲǡͲͷሻǡ
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„реакционо време“ и СПБН (ൌǦͲǡͶ͵Ǣ ͲǡͲͷሻ, „време прехоспиталне
интервенције“ и „СР“ (ൌǦͲǡ͵ͻͲǢ ͲǡͲͷሻ и „укупно време прехоспиталне
интервенције“ и „СР“ (ൌǦͲǡͶʹͶǢͲǡͲͷሻǤСве утврђене везе између обележја која
се односе на здравствено збрињавање имају средње јаку негативну корелацију, што
указује на мањи ризик са повећањем времена реаговања хитних служби.
5.

ЗАКЉУЧАК

Како би се успешно управљало овим системом, неопходно је перманентно и
квалитетно пратити стање, како би сви проблеми и недостаци система били
препознати и санирани. Традиционални приступ у праћењу стања безбедности
саобраћаја подразумева праћење саобраћајних незгода и њихових последица.
Међутим, савремени приступ подразумева праћење и индиректних показатеља
безбедности саобраћаја у виду индикатора безбедности саобраћаја и ставови
учесника у саобраћају.
Испитивање повезаности индикатора безбедности саобраћаја и коначних исхода
указује на чињеницу да нису сви ИБС релевантни у описивању , односно
предвиђању коначних исхода. У овом испитивању није било парова обележја
безбедности саобраћаја са јаком статистичком везом.
Када је у питању испитивање повезаности између „% употребе сигурносног
појаса“ и коначних исхода који се односе на учешће возача и путника (обједињено)
у саобраћајним незгодама, најзначајнија веза је утврђена са „% употребе
сигурносног појаса укупно за возаче и путнике“ и СПБН (ൌǦͲǡͶͳ͵ǢͲǡͲͳሻ, док
је овај ИБС има статистички значајну средње јаку негативну везу са свим
посматраним директним показатељима. Овакав резултат се могао очекивати будући
да се коначни исходи и ИБС односе на исту популацију.
Приликом испитивања повезаности „% употребе сигурносног појаса“ и
коначних исхода који се односе на категорије возач, сувозач и путник одвојено,
није утврђена статистичка значајност овог ИБС и коначних исхода када су у питању
возачи ПА, наиме између „% употребе сигурносног појаса код возача“ и обележја
страдања возача не постоји статистички значајна веза. Дакле, може се закључити да
између овог ИБС и коначних исхода не постоји законитост, посматрано на нивоу
Полицијских управа. У истраживању које је спровела Милошевић (Милошевић и
Пешић, 2015), о утицају употребе сигурносног појаса на возача током 2014. године,
добијена је статистички значајна веза. Међутим, треба имати у виду да су КИ за
потребе овог истраживања посматрани за СН које су описане као „слетање возила
са пута“ и „слетање возила са пута и удар у објекат поред пута“. Ако би се утврђене
везе прихвате као упоредиве са резултатима овог истраживања, разлог би се могао
пронаћи у чињеници да је током 2014. године на нивоу Србије проценат употребе
сигурносног појаса код возача био око 66%, док је током 2015. године износио око
74%. Ипак током 2015. године је у Србији страдало 30 возача више него у 2014.
години. Са друге стране, статистички значајна веза је потврђена када су у питању
сувозач и посматрано укупно за возача и сувозача, односно напред.
Повезаност ИБС „% возача под утицајем алкохола“ и претежно обележја
односно на ризика повређивања пешака, возача и путника, указује на чињеницу
алкохола има значајан утицај на број повреда. Међутим, важно је нагласити да „%
возала под утицајем алкохола током ноћи“ има значајну позитивну корелативну
везу средње јаку (ɏൌͲǡ͵ͺǢͲǡͲͳሻ.
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Имајући у виду да 6 од 10 статистички значајних веза код обележја везаног за
алкохол јавља се у току ноћи, што указује на већи број саобраћајних незгода као
последица вожње под утицајем алкохола. Овај закључак поткрепљује и чињеница
да се између ЈРпов и СРпов и „% возача под утицајем алкохола ноћу“ јавља јака
позитивна статистичка веза (ൌͲǡʹͲǢͲǡͲͳǢ ൌͲǡͷʹͶǢͲǡͲͳሻ,
Средња брзина ПА остварује статистички значајније везе са обележјима који се
односе на директне апсолутне показатеље безбедности саобраћаја (ПОГ, ТТП, ЛТП,
ПОВ, НАСТ), при чему је највећа код „Броја НАСТ“ (ɏൌͲǡͶͲͲǢͲǡͲͳ). ИБС брзине
„85ти перцентил“ остварује најјачу везу са директним показатељима и то са „Броја
НАСТ“ (ɏൌͲǡͶʹͳǢͲǡͲͳ). Када се посматра смер корелације, односно повезаности
ИБС брзине „стандардно одступање брзине ПА“ за насеље и ван насеља, уочава
се супротан смер. Наиме, када се посматра у насељу, веза је позитивна, док са дуге
стране посматрано ван насеља, веза има негативан смер, што указује да са
повећањем дисперзије брзина опада број последица.
Када је у питању „% прекорачења брзине за најмање 0km/h“ као и код ИБС
брзине „% прекорачења брзине за најмање 10 km/h“остварују углавном слабу до
средње јаку позитивну корелативну везу, при чему најјачу повезаности имају „%
прекорачења ПА у насељу“ и ЈПБН (ൌͲǡ͵͵ǢͲǡͲͳሻǤ
Испитивање повезаности ИБС који се односе на здравствено збрињавање и
одговарајућих коначних исхода указује да све утврђене везе између имају средње
јаку негативну корелацију, што указује на мањи ризик са повећањем времена
реаговања хитних служби. Међутим, важно је напоменути да су везе између ових
ИБС остварене са саобраћајним ризицима и то СР и СПБН. Имајући то у виду, као
и чињеницу да су саобраћајни ризици обрнуто пропорционални броју возила на
посматраном подручју, може се закључити да код полицијских управа са
доминантним бројем возила опада саобраћајни ризик.
Имајући у виду начин снимања индикатора безбедности саобраћаја у насељу,
ван насеља, за дан и ноћ, постоји потреба да се на исти начин посматрају и
последице саобраћајних незгода односно коначни исходи, како би се постигло
уједначеније посматрање обележја безбедности саобраћаја у из групе ИБС и КИ.
У овом раду није испитивана међусобна повезаност између појединих обележја,
као ни њихов заједнички утицај на коначне исходе. Имајући то у виду, препоруке за
даља истраживања јесте испитивање мултиколинеартности између коришћених
обележја.
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ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ КАО РЕСУРС ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ У РАЗВИЈАЊУ САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ - СТУДИЈА
СЛУЧАЈА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A RESOURCE OF THE LOCAL
COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF TRAFFIC CULTURE CASE STUDY MUNICIPALITY ZVEZDARA
Филип Филиповић1, Соња Стаменовић2, Љиљана Денда3
Резиме: Васпитно образовне установе представљају значајан институционални капацитет,
односно ресурс локалне заједнице у развијању саобраћајне културе. Развој и практиковање
здравих животних стилова, развој свести о важности сопственог здравља и безбедности, као
један од најважнијих образовних циљева, треба да представља и окосницу Програма
унапређења безбедности саобраћајa. Савети за безбедност саобраћаја, оснажени школски
лидери и наставници, у сарадњи са стручњацима у области саобраћаја, треба да буду креатори
и носиоци програма и активности које за циљ имају изградњу и развој позитивног
саобраћајног понашања, како код деце и младих, тако и код њихових родитеља и других
грађана у заједници. Препознавши значај ових институционалних капацитета, Градска
општина Звездара је спровела низ активности на пољу унапређења саобраћајне културе код
деце и младих. У раду је приказана студија случаја ових активности.
Кључне речи: локална заједница, безбедност саобраћаја, програм рада, едукација
Abstract: Educational institutions are a significant institutional capacity and resources of the local
community in the development of traffic culture. Developing and practicing healthy lifestyles,
developing awareness of the importance of their own health and safety, as one of the most important
educational goals, should represent the backbone of the road safety program.Traffic Safety Council
on the local level, strengthened school leaders and teachers, in cooperation with experts in the field
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of road safety, should be the creators and holders of programs and activities in the aim to develop
positive behaviour of road users, both in children and young people, and their parents and other
citizens in the community. Recognizing the importance of the institutional capacity, Municipality of
Zvezdara conducted a series of activities in the field of improvement of traffic culture among
children and youth. The paper presents a case study of these activities.
Keywords: local community, road safety, program, education

1.

УВОД

Између Градске управе града Београда - Секретаријата за саобраћај и Градске
општине Звездара, током децембра 2015. године регулисано је финансирање
Програма општинског ТКПБС саобраћаја на путевима (ТКПБС) Градске општине
Звездара. Градска општина Звездара је, у складу са овим уговором, реализовала
Програм кроз 10 различитих активности, при чему се 9 активности односе на
едукацију, односно развијање саобраћајне културе у васпитно образовним
установама, док се једна активност односила на безбедност старих лица.
У складу са Предлогом програма за коришћење финансијских средстава
достављених Секретаријату за саобраћај, Градска општина Звездара је током
фебруара 2016. године објавила Јавни позив за реализацију Програма општинског
ТКПБС на путевима Градске општине Звездара, а на предлог Савета Градске
општине Звездара за безбедност на путевима, председник Градске општине
Звездара је донео Одлуку о додели средстава програмима удружења грађана у
оквиру реализације Програма општинског ТКПБС на путевима Градске општине
Звездара.
Чланови Савета за безбедност саобраћаја су испратили сваку програмску
активност и присуствовали великом броју предавања, радионица, обука које су
реализоване:
x Организовање предавања Предшколци пешаци
x Интерактивна предавања за родитеље "Родитељ-модел понашања деце
у саобраћају", са израдом брошуре "Родитељ-модел понашања деце у
саобраћају"
x Организовање предавања и квиза ''Шта знаш о саобраћају'' за ученике 3.
разреда основне школе
x Организовање конкурса за најбољу презентацију и/или кратак филм из
области безбедности у саобраћају.
x Заједничке радионице за ученике и родитеље "Алкохол и понашање у
саобраћају"
x Интерактивно предавање "Како се понаша учесник у саобраћајној
несрећи - као возач, сувозач, очевидац и онај који указује прву помоћ“
x Безбедна вожња мотоцикала
x Израда плаката ''Безбедна вожња мотоцикала''
x Утицај психоактивних супстанци на безбедност у саобраћају
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2.
2.1.

РЕАЛИЗАЦИЈА И ИСХОДИ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
Организовање предавања Предшколци пешаци

Предавање за предшколце је имало за циљ развијање саобраћајне културе код
предшколаца кроз интерактивна предавања о основним правилима безбедног
понашања у саобраћају.
Едукацију која је реализована у периоду од 11. до 20. маја, прошло је 1.186 деце
предшколског узраста. Поред деце, пројектом је обухваћено и 69 васпитачица.
Просечно је у предшколским установама анкетирано 3 васпитача/-ица, а просечан
број деце која су присуствовала предавањима је 52 деце. На предавањима просечно
је присуствовало 3 едукатора.

Слика 1. Фотографија са предавања за предшколце

Како би се деци предшколског узраста пренела знања из одабраних лекција
безбедности саобраћаја припремљена је презентација са доста илустрованог
садржаја. Поред приказа садржаја из презентације, предавање је осмишљено да
обухвата и практичне вежбе, помоћу којих деца треба да савладају најважније
лекције из безбедности саобраћаја и увежбавају безбедно понашање у саобраћају.
Само предавање је осмишљено да буде интерактивно, тако да поред предавача,
учествују и деца, која ће да износе своје мишљења и поделе примере из
свакодневног живота који се односе на безбедно и небезбедно понашање у
саобраћају. Имајући у виду карактеристике предшколаца предавање је осмишљено
да траје 30 минута.
Чланови Савета су вршили мониторинг предавања и сугестијама настојали да
унапреде реализацију. Током предавања, деци су дељене светлосно одбојне
наруквице.
2.2.

Интерактивна предавања и израда брошуре „Родитељ - модел
понашања деце у саобраћају“

Анализирајући саобраћајне незгоде са децом на територији ГО Звездара може се
уочити да се број деце старости од 8 до 14 година која су задобила лаке телесне
повреде повећавао током периода од 2010. до 2014. године. У последњих пет година
број лако телесно повређене деце се постепено повећавао са смањењем у 2012.
години, међутим, у 2013. години њихов број превазилази вредности из 2010. и 2011.
године, а затим наставља да расте. Овакав тренд указује да постоји значајан проблем
безбедности саобраћаја деце старости од 8 до 14 година и да је потребно предузети
одређене мере за решавање овог проблема. Анализа броја тешко телесно повређене
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деце старости од 8 до 14 година, указује да се не може уочити значајнији тренд
односно њихов број варира током посматраног периода. Током 2012. године ниједно
дете старости од 8 до 14 године није било тешко телесно повређено, а једно дете је
погинуло у саобраћајној незгоди. Такође, велики број родитеља и старијих грађана
не поштује правила безбедног понашања приликом преласка улице у присуству
деце (пролазе на црвено светло за пешаке, прелазе улицу ван пешачког прелаза,
претрчавају у опасним ситуацијама...).
У циљу унапређења безбедности деце у саобраћају припремљена је брошура за
родитеље према следећем садржају:
- Шта треба знати о деци?
- Концепт од сигурности до самосталности
- Правила безбедног учешћа деце у саобраћају
- Ипак нема правила
- Преценити или потценити
- Није довољно да дете научи
- Вежбе са дететом
- Пажња је најважнија, али...
- Ивица коловоза је граница дечије безбрижности
- Различите улоге родитеља
- Корак по корак

Слика 2. Изглед брошуре

Предавања су реализована у 11 од укупно 14 основних школа на територији ГО
Звездара, током маја 2016. године. Нису реализовано предавање за родитеље ОШ
„Драгојло Дудић“ јер се школа реновирала и деца су била распоређена у 3 школе,
као ни за родитеље деце из ОШ „Владимир Ђорђевић (музичка школа) и ОШ
„Бошко Буха“, коју похађају деца са сметњама у развоју, на основу консултација са
директорком школе. Директори основних школа, према налогу представника ГО
Звездара били су задужени за обезбеђивање простора и позивање родитеља.
У свим основним школама простор и опрема су задовољили захтеве за
реализацију самог предавања, било је довољно простора за све заинтересоване. Број
присутних родитеља према школама различит, а предавањима је присуствовало
укупно 233 родитеља ученика млађег школског узраста. Најпосећеније предавање
је било у основној школи „Владислав Петковић Дис“, где је присуствовало 52
родитеља и 48 деце. Најмањи одзив родитеља је био у основној школи „Марија
Бурсаћ“, где је присуствовало само 6 родитеља.
Сва предавања су протекла у пријатној атмосфери. Родитељи који су
присуствовали предавањима показали су велико интересовање за ову област,
укључивали су се у дискусије, поделили са предавачима и другим родитељима
грешке које праве у саобраћају са децом, а којих нису ни били свесни.
Распоред реализованих предавања са бројем присутних родитеља у основним
школама
2.3.

Предавање и квиз ''Шта знаш о саобраћају'' за ученике трећег разреда
основне школе

Предавања за ученике трећег разреда основне школе и организација квиза «Шта
знаш о саобраћају» реализована су са циљем унапређења безбедности деце у
саобраћају. Предавањима је присуствовало око 990 ученика трећег разреда.
Током маја 2016. године одржано је 19 предавања у 13 основних школа. Након
реализованих предавања, организовано је такмичење и то у две фазе – полуфинале
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и финале у свечаној сали ОШ „Иван Горан Ковачић“. На такмичењу су учествовали
тимови састављени од ученика истих одељења, који су претходно показали најбоље
знање на школским такмичењима која су организована независно у свакој школи.

Слика 3. Фотографије са предавања „Шта знаш о саобраћају“ и додела награда

У полуфиналном такмичењу, такмичило се укупно 9 тимова из 9 основних
школа, а у финале су се пласирали тимови ОШ „Јелена Ћетковић“, ОШ „Десанка
Максимовић“, ОШ „Иван Горан Ковачић“ и ОШ „Вељко Дугошевић“.
Сви учесници полуфинала, осим наведених чланова тимова који су се пласирали
у финале су добили „сребрне“ медаље, и по светло-рефлектујућу наруквицу за
безбедније учествовање у саобраћају.
У финалном такмичењу победио је тим ОШ „Јелена Ћетковић“, са веома малом
бодовном разликом. Сви учесници финалног такмичења добили су „златне“ медаље
и по светло-рефлектујућу наруквицу за безбедније учествовање у саобраћају за све
ученике одељења.
Осим наведених поклона, сваки тим је добио кошаркашку и одбојкашку лопту,
пехаре за освојена места, а победнички тим и мини линију и USB меморију.
2.4.

Конкурс за најбољу презентацију и/или кратак филм из области
безбедности у саобраћају.

Информационе технологије као област едукације се углавном везују за високо
образовање. Међутим пракса показује да се са едукацијом у овом погледу може
кренути знатно раније, односно већ у основношколском узрасту. Деца све раније
почињу да савладавају технике рада на рачунару и несумњиво је да то представља
велики потенцијал креативнији и занимљивији начин учења.
У оквиру пројекта, у периоду од 10/03/2016 до 10/06/2016 планиране су и
реализоване следеће активности:
•
Анализа саобраћајних незгода на територији општине Звездара
•
Осмишљавање и организација конкурса за најбољу презентацију и/или
кратак филм
•
Организација једног инфопредавања о конкурсу за наставнике који воде
секцију "Шта знаш о саобраћају" и ученике који су чланови секција у ОШ „Јелена
Ћетковић“
•
Организовање представљања школских екипа по категоријама конкурса
•
Жирирање и додела награда у висини наградног фонда од 150.000,00 дин
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Између осталог, програмска активност је имала за циљ активацију постојећих
секција „Шта знаш о саобраћају“, односно ученика чланова секције и њихових
ментора кроз израде филма или презентације на задату тему.
Жири за оцену и одабир најуспешније презентације/филма био је подељен у три
тима, које су чинили наставници и стручни тим. Радови су према плану конкурса
унапред достављени организатору такмичења, а презентовање је одржано почетком
јуна. Презентовању радова су присуствовали председник и представници Градске
Општине Звездара, представници Извршиоца, наставници ментори тимова ученика
и ученици чланови тимова који су израдили презентације и филмове.

Слика 4. Фотографије са презентације радова

Укупно је учествовало 10 основних школа, при чему је у категорији презентација
било 8 радова, а у категорији филм 9 радова. Укупно је учествовао 51 ученик, при
чему је у 4 школе екипа за обе категорије била иста.
Ако се као индикатор успешности посматра број основних школа које су узеле
учешће на конкурсу (10 школа), може се закључити да је пројекат успешно
реализован, будући да само 2 школе нису узеле учешће, као и да су ученици у оквиру
филмова и презентација детаљно обрадили велики број тематских области.
2.5.

Заједничке радионице за ученике и родитеље "Алкохол и понашање у
саобраћају"

Радионице за ученике шестог и седмог разреда и њихове родитеље реализована
је са циљем подизања свести код ученика и родитеља о утицају различитих нивоа
алкохолисаности, наркотика и умора на безбедну вожњу. Радионице су планиране
за реализацију у основним школама ГО Звездара.
Радионицама је присуствовало укупно 193 учесника, и то: 129 ученика и 64
родитеља. Родитељи и деца су у већини школа били врло активни, постављали
питања и сви су желели да пробају дејство „пијаних наочара“. У свим школама су
по завршетку радионице водитељима прилазили родитељи, похвално изражавали о
начину презентовања проблематике, захваљивали се и предлагали да се овакве
интерактивне трибине обавезно спроводе за сва старија одељења у школама сваке
школске године. Реализована је и анкета: 87% родитеља је дошло са очекивањима
да ће на овом предавању сазнати нешто ново, док је 92% ученика то очекивало.
95,5% родитеља је написало да је научило нешто ново на овој трибини, а тако је
одговорило и 94,83% ученика. Само 39,2% родитеља је пре почетка трибине знало
да је дозвољена количина алкохола за возаче аматере у крви 0,3 ‰, а то је знало
28,8% ученика. По завршеном предавању 79,5% родитеља је дало тачан одговор на
питање о дозвољеној количини алкохола по ЗОБС-у и 68,6% ученика, што је добар
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показатељ усвојеног знања. Прегледањем упитника може се закључити позитивна
промена ставова по питању вожње у пијаном стању и, нарочито, вожње када је возач
уморан. Просечна оцена квалитета трибине је: родитељи 4,89, ученици 4,78.

Слика 5. Фотографија са радионице

2.6.

Интерактивно предавање "Како се понаша учесник у саобраћајној
несрећи - као возач, сувозач, очевидац и онај који указује прву помоћ“

У оквиру пројектне активности „Како се понаша учесник у саобраћајној несрећи
- као возач, сувозач, очевидац и онај који указује прву помоћ“ рганизовао предавања
у 9 звездарских средњих школа: Шеста београдска гимназија, Геодетска техничка
школа, Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ, Фармацеутско
физиотерапеутска школа, Грађевинска школа, Седма београдска гимназија,
Медицинска шола и Зуботехничка школа. Укупно су 375 ученика стекла знања како
да обезбеде место незгоде и како да безбедно укажу помоћ повређенима у
саобраћајној незгоди. Други део интерактивних предавања, у организацији Црвеног
крста Звездаре је реализован са старијим разредима 7 основних школа. Укупно 290
ученика је присуствовало перформансу на отвореном - показној вежби прве помоћи.
На практичном примеру, исценираној саобраћајној несрећи приказани су поступци
различитих учесника у саобраћајној незгоди.

Слика 6. Фотографија са интерактивног предавања

2.7.

Безбедна вожња мотоцикала

Интерактивна предавања са демонстрацијама техника вожње мотоцикала за
ученике средњих школа реализована су са циљем подизања знања код ученика који
све фактори и на који начин утичу на безбедну вожњу мотоцикала.
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За потребе реализовања предавања креиран је плакат и достављен свим школама
које су учествовале у програму (по 10 плаката). Предавању је присуствовало 406
ученика и 20 просветних радника.
2.8.

Утицај психоактивних супстанци на безбедност у саобраћају

Програмску активност ''Утицај психоактивних супстанци на безбедност у
саобраћају“ – представља обуку за наставнике и ученике за реализацију радионица
уз коришћење наочара које симулирају алкохолисаност, умор и дејство наркотика.
Област безбедности саобраћаја коју је третирао пројекат је обука наставника и
ученика средњих школа о негативним утицајима употребе алкохола и дроге на
вожњу, као и утицај умора на безбедност саобраћаја.
Предложено је да групе полазника чини 7-15 ученика, јер са већим групама је
потребно много више времена, па се губи концентрација, али и стрпљење међу
полазницима. У месној заједници Липов Лад, у понедељак 23.05.2016. године
реализовано је три обуке за ученике и наставнике средњих школа на територији ГО
Звездара. Обуку је прошло укупно 46 ученика и наставника Геодетско техничке,
Фармацеутско-физиотерапеутске школе, Шесте и седме београдске гимназије,
Архитектонске техничке школе, Грађевинске школе, Медицинске школе и
Зуботехничке школе.
Основни закључак обуке је да је број полазника веома важан индикатор
успешности. Потребно је радити са малим групама полазника, како би свако од њих
успео да прође кроз полигон, продискутује са едукаторима и разјасни све недоумице
како би успешно спровео едукацију у својој школи.

Слика 7. Фотографија са радионице за средњошколце

Обука је протекла према предвиђеном плану. Ученици и наставници су најпре
учествовали у интерактивном предавању, укључивали се да дискутују о ризицима
које носи вожња под утицајем алкохола, наркотика и умора. Такође, добровољци су
излазили да испробају наочаре и преносили нам своје искуство.
Сачињено је Упутство за тимове, радни материјал за организацију радионица, а
затим је достављен запосленима у Одељењу за друштвене делатности. Обучено је
46 ученика и наставника, који су, уз мале припреме и прилагођавање материјала
конкретним условима у школи, спремни да реализују овакве радионице.
Концепт едукације који је примењен у овом пројекту је веома добро прихваћен
међу средњошколцима, јер се ради о интерактивној едукацији. Применом
савремених технологија једноставније се делује на њихову свест, као и процес
примања нових сазнања. Уз видео снимке који приказују најтеже последице вожње
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под утицајем алкохола, наркотика и умора, објашњења, примере из окружења и на
крају употребу наочара које симулирају то стање допире се до њихове свести. Овај
пројекат треба да представља само полазну основу за даље едукације у средњим
школама на територији ГО Звездара.
2.9.

Стручно усавршавање чланова Савета ГО Звездара за безбедност
саобраћаја на путевима и директора предшколске установе, основних и
средњих школа

У оквиру реализације Програма општинског ТКПБС на путевима Градске
општине Звездара, организована је посета 23 директора и других представника
основних и средњих школа и 5 чланова Савета за безбедност саобраћаја на улицама
ГО Звездара, школама у Мађарској, током априла 2016. године.
У сарадњи са Универзитетом у Сегедину - Мађарско холандском школом за
образовни менаџмент, партнерима ГО Звездара на пројекту „Мастер програм Лидерство у образовању“ који се реализује под окриљем Европске Уније,
реализована је посета двема школама у Сегедину - Hansági Ferenc Technical and
professional School for Catering and Tourism и Szegedi Móravárosi Industrial Vocational
and Primary School и једне у Морахалому - Móra Ferenc Elementary and Vocational
School, Student Hostel.
Циљ посете школама је размена програма и примера добре праксе у области
унапређења саобраћајне безбедности ученика и развијање свести код руководиоца
у образовним институцијама о њиховој важној улози у обављању васпитне улоге
школе у овој области. Школе домаћини су директоре и представнике Савета за
безбедност у саобраћају упознали са активностима које школа реализује у оквиру
школског програма и у сарадњи са локалном заједницом да повећа безбедност
ученика приликом доласка и одласка из школе, као и са програмима које реализује
са циљем унапређења саобраћајне културе код ученика. Мађарске школе акценат
стављају на понашање ученика као пешака и бициклиста, јер велики број ученика
користи бицикл као превозно средство. Такође, организују се предавања о
саобраћајном понашању на аутопуту, утицају алкохола на учесталост саобраћајних
несрећа и развија се свест о улози возача у очувању природе и животне средине.
Локална заједница активно учествује у реализацији наведених активности кроз
организовање предавања, радионица и симулација различитих саобраћајних
ситуација. У школама се, у оквиру различитих програма и пројеката, организују
дани који су посвећени реализацији оваквих активности.
У пријатној и срдачној атмосфери, просветни радници су међусобно поделили
примере добре праксе и изазове са којима се суочавају у свом свакодневном раду и
обећали да ће дружење и заједничко учење наставити на Звездари.
3.

ЗАКЉУЧАК

Након реализације свих пројектних активности, може се извести закључак да
удружења грађана могу веома одговорно и професионално приступили реализацији
програмских активности које се односе на саобраћајно образовање и васпитање.
Предавања и радне материјале реализовали су стручњаци у области безбедности у
саобраћају и то је допринело квалитетној реализацији програма и добрим
резултатима спроведених евалуација. Представници Савета за безбедност
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саобраћаја су координирали спровођење програмских активности, планирали време
њихове реализације, информисали васпитно образовне установе, испратили све
програмске активности и са представницима удружења разменили мишљења о
унапређењу самих програма.
У наредном периоду треба радити на повећању броја учесника на трибинама,
радионицама и интерактивним предавањима и изналазити стратегије за приступ
што већем броју грађана. Квалитету извођења програма и броју учесника доприноси
и време реализације пројектних активности, па се предлаже да се Програм
унапређења безбедности у саобраћају реализује током целе године. Ово је била и
сугестија директора школа, наставника и родитеља. На тај начин би се саме
активности – радионице и предавања могле реализовани у ширем обиму и трајању,
а што би сигурно утицало да садржаји буду интерактивнији, да више укључују
учеснике, али и да се користе различите методе рада.
Програм унапређења саобраћајне безбедности је заживео као део редовног
предшколског и школског програма, усклађен је са циљевима образовања и
васпитања и даће значајан допринос усвајању правилног саобраћајног понашања и
развоју саобраћајне културе. Као кључни институционални капацитет, односно
ресурс локалне заједнице за развој и реализацију оваквих програма, препознате су
васпитно образовне установе. Школски лидери, наставници у сарадњи са
стручњацима у области безбедности саобраћаја, јесу важни креатори и носиоци
програма и активности које за циљ имају изградњу и развој позитивног саобраћајног
понашања, како код деце и младих, њихових родитеља и других грађана у заједници.
4.
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МЛАДИ ВОЗАЧИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
YOUNG DRIVERS IN THE REPUBLIC OF SERBIAN AND BOSNIA
AND HERZEGOVINA
Дејан Рикић1, Александар Лазић2
Резиме: Међународним стратешким документима о безбједности саобраћаја, прије свега
Резолуцијом Генералне Скупштине Уједињених нација број 64/255, од дана 10. маја 2010.
године, проглашава се деценија акције за безбједност саобраћаја на путевима, са циљем да се
стабилизује, а потом смањи предвиђени ниво броја погинулих у саобраћају на путевима
широм свијета, путем повећања активности које ће се спроводити на националном,
регионалном и глобалном нивоу. Глобалним планом деценије акције за безбједност
саобраћаја (2011-2020. год. ) дефинишу се општи циљеви, те пет стубова (колона ) у оквиру
којих је потребно предузимати мјере с циљем унапређења безбједности саобраћаја. Међу тим
колонама истиче се стуб број 4 који се односи на унапређење понашања учесника у
саобраћају. Унапређењем понашања учесника у саобраћају утицаћемо и на смањење броја
страдалих у саобраћају, а међу обе категорије велику улогу заузимају млади возачи. У складу
са тим, у овом раду ће бити указано на законска ограничења која се односе на младе возаче у
БиХ, затим на страдање младих возача на путевима Републике Српске током 2015. године и
у првих девет мјесеци 2016. године. Како бисмо утврдили ставове младих возача о
најзначајним узроцима саобраћајних незгода, спровели смо истраживање у оквиру којег смо
методом анкете испитали групу од 100 младих возача, те ће у овом раду бити приказани
резултати истраживања о ставовима младих возача о најчешћим узрочницима саобраћајних
незгода у Републици Српској ( брзина, алкохол, радње возилом у саобраћају).
Кључне речи: безбједност саобраћаја, млади возачи, ставови, узрочници саобраћајних
незгода.
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Abstract: International strategic documents on road safety, primarily the UN General Assembly of
the United Nations 64/255, dated 10 May 2010, declared the decade of action for road safety, in
order to stabilize and then reduce the predicted the level of the number of people killed in road traffic
around the world, by increasing the activities that will be implemented at the national, regional and
global levels. Global Plan of Action for the decade traffic safety (2011-2020. Yr.) Defines the
general objectives and the five pillars (columns) in which it is necessary to take measures aimed at
improving traffic safety. Among these columns stands out stub No. 4 relating to the improvement
of behavior of traffic participants. Improving the behavior of traffic participants will affect the
reduction of the number of casualties in traffic, including both categories take up a major role young
drivers. Accordingly, this paper will be shown on the legal restrictions that apply to young drivers
in BiH, then the suffering of young drivers on the roads of the Republic of Serbian in 2015 and in
the first nine months of 2016, and the results will be displayed research on the attitudes of young
drivers about the most common causes of traffic accidents in the Republic of Serbian (speed, alcohol
acts vehicle in traffic).
Keywords: road safety, young drivers, attitudes, causes of traffic accidents.

1.

УВОД

Саобраћај, као егзистенцијална људска потреба, је, прије свега, друштвена
дјелатност без које нема нормалног функционисања друштва. Развојем и
унапређењем саобраћаја (савремени путеви и возила), долази и до све чешћих појава
које се манифестују као негативне последице саобраћаја и умањују све предности
саобраћаја као дјелатности без које нема функционисања друштва.
Услед штетних последица саобраћаја (саобраћајне незгоде са својим
последицама), саобраћај временом постаје актуелни проблем друштва. Чињеница да
је на путевима Републике Српске у 2015. години страдало 150 лица, представља
обавезу за све субјекте безбједности саобраћаја, а прије свега полицију, да предузме
мјере из своје надлежности како би унаприједили безбједност саобраћаја.
Посебна категорија возача, која има значајну улогу у „стварању“ негативних
последица саобраћаја, су, свакако, млади возачи.
Услед наведеног, у овом раду ће посебна пажња бити посвећена младим
возачима у Републици Српској, односно биће указано на законска ограничења која
се односе на младе возаче према важећим прописима, на страдање младих возача на
путевима Републике Српске те ће бити приказани резултати спроведеног
истраживања о ставовима младих возача о најчешћим узроцима саобраћајних
незгода.
2.

МЛАДИ ВОЗАЧИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ

Као што је наведено, млади возачи представљају ризичну категорију учесника у
саобраћају. Та „ризичност“ произилази, прије свега, из недовољно изграђених
ставова о ризицима од учешћа у саобраћајним незгодама, затим и старосна доб, те
као консеквенца старосне доби неискуство, склоност ка ризичном понашању и
почетничке грешке.
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Услед наведених фактора, млади возачи, најчешће, не поштују саобраћајне
прописе, те су склони чињењу прекршаја који су најчешћи узрок саобраћајних
незгода у Републици Српској. (вожња преко ограничења брзине, вожња
неприлагођеном брзином, вожња под утицајем алкохола итд.).
Кад је у питању дефинисање појма „млади возачи“ поставља се питање која то
категорија возача спада у ову категорију. Овдје не постоје јединствена схватања, те
се иста разликују од државе до државе. У овом раду ћемо се водити схватањем да
су млади возачи, возачи до 25 година старости.
Млади возачи, дакле, због наведених фактора ризика, у самом почетку
представљају ризичну категорију учесника у саобраћају. Када се наведени фактори
ризика мултиплицирају са осталим факторима ризика од учешћа у саобраћајним
незгодама као што су прекорачење брзине, вожња ноћу, вожња под утицајем
алкохола, вјероватноћа од учешћа у саобраћајним незгодама се знатно повећава.
Дакле, неискуство, недовољна знања и немар младих возача не би били толико
„ризични фактори“ да се исти не мултиплицирају са другим непрописним радњама
у саобраћају као што су вожња под утицајем алкохола, дрога и психоактивних
супстанци.
Кад су у питању ставови и знања код младих возача доминантну улогу у
формирању истих имају породица, школске установе, ауто-школе итд. Млади
возачи у нашим условима, најчешће не прихватају ризик од учешћа у саобраћајним
незгодама, те услед наведеног, едукације и кампање најчешће не дају велике
резултате, односно не утичу на возаче да поштују прописе. Услед тога, једини начин
да утичемо на младе возаче јесте да имамо законску регулативу са адекватном
казненом политиком, те доследном примјеном исте од стране саобраћајне полиције.
2.1.

Законска ограничења која се односе на младе возаче у БиХ и РС

Специфична државна уређеност Босне и Херцеговине се рефлектовала и на
специфично нормативно уређење области безбједности саобраћаја. Услед тога, на
државном нивоу имамо Закон о основама бебједности саобраћаја на путевима Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и
18/13), док се у Републици Српској, поред наведеног закона, примјењује и Закон о
безбједности саобраћаја Републике Српске ( „Службени гласник РС“, број 63/11).
Наведеним прописима су прописана саобраћајна правила која важе за све
учеснике у саобраћају. Поред тога, дефинисана су и одређена ограничења која се
односе на младе возаче, а која ћемо овдје и приказати.
Прије свега, кад је у питању дозвољена количина алкохола у организму, у складу
са чланом 174, став 2, Закона о основама бебједности саобраћаја на путевима Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и
18/13), сматраће се да је под утицајем алкохола возач код кога се утврди присутво
алкохола у организму веће од 0,3 г/кг. Поред наведеног, ставом 3, наведеног члана
дефинисано је и посебно правило којим се забрањује присутво алкохола у организму
веће од 0,0 г/кг за посебне категорије учесника у саобраћају, а које спадају и возачи
млађи од 21 године старости или с мање од три године искуства.
На овај начин се жели, колико толико, утицати на ову „другу групу“ фактора
ризика код младих возача о којима смо на почетку говорили.
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Следеће ограничење које се односи на младе возаче је дефинисано чланом 186.,
ставом 8. наведеног закона, којим је прописано да лице које је добило возачку
дозволу за актегорије А1, А, Б и Ц1 не смије двије године од дана издавања возачке
дозволе да управља возилом на путу брзином већом од 70 км на час, на путу
намијењеном искључиво за саобраћај моторних возила и брзом путу брзином већом
од 90 км на час, односно 120 км на час на аутопуту и лаким мотоциклом 40 км на
час.
Наведена лица, такође, не смију у трајању од двије године од дана издавања
возачке дозволе, возилом да вуку прикључно возило, нити да организовано превозе
дјецу.
С обзиром да је непоштовање прописа који се односе на брзину један од
највећих узрочника саобраћајних незгода на подручју Републике Српске, на овај
начин се ограничење брзине кретања за младе возаче смањује за 10 км на час у
односу на остале возаче.
Чланом 186., став 10., Закона о основама бебједности саобраћаја на путевима
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10
и 18/13), предвиђено је да је лице које први пут стекне возачку дозволу обавезно да
у трајања од двије године обиљежи возило посебним знаком „П“. Сврха ознаке јесте
да остали учесници у саобраћају буду упознати са тим да возилом управља возач
„почетник“ како би исти имали више толеранције. Међутим, поред предности
овакве законске обавезе, испоставило се да ова ознака на возилу за собом повлачи и
неке недостатке, а који су, опет, последица менталитета и саобраћајне (не)културе
возача у нашим условима. Наиме, возачи сматрају младе возаче неспретним
учесницима који „ометају“ и успоравају саобраћај, те их услед тога, непотребно
претичу, непотребно дају звучне и свјетлосне сигнале чиме се губи функција ознаке
возила словом „ П“.
2.2.

Страдање младих возача на путевима Републике Српске

Кад је у питању пасивна безбједност саобраћаја, млади возачи задобијају мање
повреде и отпорнији су од старијих возача због својих способности и бољег
здравственог стања. На примјер, у бочним сударима у САД, старији учесници имају
три пута већи ризик повређивања од младих. (Липовац 2008:108).
Што се тиче страдања возача на путевима Републике Српске званична
статистика Министарства унутрашњих послова Републике Српске, диференцира,
између осталог, старосну доб учесника у саобраћају на учеснике од 18 до 21 године
старости и на возаче од 21 до 30 година старости. Према овој статистици не постоје,
дакле, децидно приказани подаци који се односе искључиво на возаче до 25 година
старости, те ће у складу са тим и бити приказана статистика о страдању младих
возача на подручју Републике Српске
Посматрајући табелу бр.1, можемо уочити да је на путевима Републике Српске
током 2015. године смртно страдало 14 младих учесника у саобраћају од 18 до 21
године, док је 76 тешко и 288 лакше повријеђено у саобраћајним незгодама у
наведеном периоду. Што се тиче младих возача преко 21 године старости (21-25) не
можемо са сигурношћу приказати страдање ове категорије возача због чињенице да
званична статистика категорише ову категорију возача на старосну доб од 21 до 30
године старости, као што је и приказано на табели.
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Посматрајући табелу бр. 2, можемо уочити да је на путевима Републике Српске
у првих девет мјесеци смртно страдало 12 младих учесника у саобраћају старости
од 18 до 21 године, док је 49 тешко и 198 лакше повријеђено. Уколико се страдање
младих учесника у саобраћају настави овом динамиком и у последњем кварталу
текуће године, на крају године ћемо имати 16 смртно страдалих (0,28 % више у
односу на претходну годину), 65 теже повријеђених (8,36 % мање у односу на
претходну годину) и 264 лакше повријеђена млада учесника у саобраћају (8,33 %
мање у односу на претходну годину).
Табела 1. Преглед старосне структуре погинулих и повријеђених лица у
саобраћајним незгодама, јануар - децембар 2015. године
Године старости

Смртно
страдала лица
3
2,0
2
1,3
2
1,3
14
9,3
22
14,7
16
10,7
25
16,7
26
17,3
40
26,7
150
100,0%

до 7 година
од 7 до 14 година
од 14 до 18 година
од 18 до 21 година
од 21 до 30 година
од 30 до 40 година
од 40 до 50 година
од 50 до 60 година
преко 60 година
Укупно

Тешко
повријеђени
12
1,6
31
4,2
28
3,7
76
10,2
151
20,3
124
16,6
87
11,7
99
13,3
137
18,4
745
100,0%

Лакше
повријеђени
55
2,0
125
4,6
161
5,9
288
10,5
681
24,9
483
17,7
324
11,8
300
11,0
319
11,6
2.736
100,0%

Табела 2. Преглед старосне структуре погинулих и повријеђених лица у
саобраћајним незгодама за период јануар – септембар 2016. године

Године
старости
до 7 година
од 7 до 14
година
од 14 до 18
година
од 18 до 21
година
од 21 до 30
година
од 30 до 40
година
од 40 до 50
година
од 50 до 60
година
преко 60
година
Укупно

Смртно
страдала лица
Бр
%
1
1,0

Тешко
повријеђени
Бр
%
11
2,1

Лакше
повријеђени
Бр
%
75
3,4

1

1,0

25

4,7

84

3,8

3

3,1

27

5,1

107

4,9

12

12,2

49

9,3

198

9,0

16

16,3

95

18,0

552

25,2

12

12,2

90

17,0

394

18,0

13

13,3

59

11,2

275

12,6

13

13,3

79

15,0

249

11,4

27

27,6

93

17,6

256

11,7

98

100,0

528

100,0

2.190

100,0
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3.

МЕТОДОЛОГИЈА

Како бисмо истражили ставове младих возача о најзначајнијим узроцима
саобраћајних незгода, 15.11.2016. године у амфитеатру Управе за полицијску обуку
у Бањој Луци, спровели смо истраживање методом анкете у оквиру којег смо
испитали групу од 100 младих возача. Испитаници су анонимно одговарали на 11
унапријед постављених питања, те ћемо резултате истраживања приказати у
наставку.
4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Млади возачи у Републици Српској су, као што смо навели, ризична категорија
учесника у саобраћају за коју важе посебна законска ограничења и који заузимају
значајно мјесто како међу страдалим у саобраћајним незгодама тако и међу онима
који непоштовањем саобраћајних правила
узрокују саобраћајне незгоде у којима
страдају остале категорије учесника у
саобраћају.
51 %
49 %
Како бисмо утврдили поштовање
саобраћајних правила од стране младих
возача, спровели смо истраживање (анкету)
ДА НЕ
на узорку од 100 младих возача старости од
18 до 25 година, те ће у наставку бити
приказани резултати истраживања.
Питање: Да ли користите (или сте користили током прве две године
посједовања
возачке
дозволе)
ознаку
“П“
навозилу?
Питање: Да ли сте икако управљали возилом на јавном путу прије полагања
возачког испита ?
Коментар: Чињеница да је 65 %
испитаника изјавило да су управљали
35 %
возилом прије стицања права на управљање,
указује на потребу предузимања мјера од
65 %
стране свих субјеката, а нарочито полиције,
како бисмо утицали на свијест ове категорије
учесника у саобраћају, односно предузели
ДА НЕ
санкције према прекршиоцима и на тај начин
смањили вожњу прије стицања права на
путевима Републике Српске.
Питање: Да ли сте свјесни да је вожња неприлагођеном брзином највећи
узрочник саобраћајних незгода у
Републици Српској ?
11 %
89 %

ДА
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Питање: Kолико често управљате возилом неприлагођеном брзином?
Коментар: Узимајући у обзир да је неприлагођена брзина највећи узрочник
саобраћајних незгода у Републици Српској, те да, иако је 89 % испитаника свјесно
претходно наведеног, 45 % испитаника често и 7 % испитаника увијек управља
возилом неприлагођеном брзином, можемо закључити да је неопходно предузети
хитне мјере како би се смањила вожња неприлагођеном брзином ове категорије
учесника у саобраћају. Мјере би
требале,
прије
свега,
бити
7%
4%
превентивног карактера које би
Никад
обухватале едукације и кампање о
Ријетко
неприлагођеној брзини као водећем
44 %
узрочнику саобраћајних незгода у
45 %
Често
Републици Српској, а затим и
репресивне мјере од стране полиције,
Увијек
како бисмо санкционисањем утицали
на субјективни ризик кажњавања
возача који управљају неприлагођеном
брзином.
Питање: Да ли сте икад управљали возилом под утицајем алкохола ?
Коментар: Узимајући у обзир да је алкохол водећи (директни или индиректни)
узрочник саобраћајних незгода у
Републици Српској, податак да је 65 %
младих возача управљало возилом под
35 %
утицајем алкохола указује на потребу
65 %
предузимања мјера, прије свега,
превентивног карактера3, а затим и
адекватну примјену казнених одредби,
како бисмо утицали на возаче да не
ДА НЕ
управљају возилом под утицајем
алкохола.
Питање : Да ли током вожње користите безбједносни појас ?
Коментар: С обзиром на чињеницу да некориштење безбједносног појаса не
може бити узрок саобраћајне незгоде, ово питање није релевантно за активну
безбједност саобраћаја. С друге стране, кориштење безбједносног појаса у возилу у
великој мјери смањује степен повреда, а самим тим утиче и на кривицу учесника
који је проузроковао саобраћајну незгоду, податак да 35 % младих возача не користи
безбједносни појас, указује на потребу предузимања мјера превентивног (едукације,
кампање) и репресивног карактера (акције полиције) како бисмо повећали проценат
употребе безбједносног појаса, а самим тим и утицали на смањење штетних
последица саобраћаја.

Кад је у питању алкохол у саобраћају, превентивне мјере, због погрешно изграђених ставова,
менталитета, саобраћајне (не)културе, најчешће не дају резултате, те једино адекватном примјеном
казнене политике можемо утицати на возаче да поштују прописе.

3
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Питање: Да ли поштујете саобраћајна
правила ?

35 %
65 %

ДА

Увијек се придржавам
саобраћајних правила

2% 8 %

15 %

НЕ

У принципу поштујем
саобраћајна правила
током вожње
Често кршим саобраћајна
правила
Не поштујем саобраћајна
правила

75 %

Питање

:

Разлог

због

којег

поштујем

саобраћајна

правила

је

?

Због
своје
личне
безбједности у саобраћају

34 %
54 %

Због страха од полиције

И једно и друго

12 %

Питање : Можете ли нам рећи разлог због којег кршите ( стално или повремено)
саобраћајна правила ?

26 %

10 %
8%
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Нисам довољно едукован о саобраћајним
прописима

6%

Нисам свјестан ризика од учешћа у
саобраћајним незгодама

50 %

Превише сам млад да бих поштовао
саобраћајне прописе
Није "модерно" возити по прописима
Остало (журба, нехотице, кад стање пута то
дозвољава)
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Коментар: Податак да 50 % младих возача не поштује саобраћајна правила зато
што нису свјесни ризика од учешћа у саобраћајних незгода, указује на потребу
систематског предузимања превентивних мјера (едукације и кампање о ризицима
од учешћа у саобраћајним незгодама) како би смо утицали на погрешно изграђене
ставове код младих возача и на тај начин унаприједили безбједност саобраћаја.
Питање : Да ли бисте возили опрезније уколико би санкције биле строжије ?
Коментар: 76 % младих возача је изјавило да би возили опрезније уколико би
санкције за непоштовање саобраћајних
прописа биле строжије. Кад је у питању
казнена политика у БиХ, можемо рећи да
ДА
24 %
према важећој регулативи имамо реалтивно
„благу“ казнену политику. Законом о
прекршајима Републике Српске (Службени
НЕ
76%
гласник РС, бр. 63/14, члан 49,став 3) је
предвиђено да окривљени може у року од
осам дана од уручења прекршајног налога да
плати половину изречене новчане акзне, те је на тај начин додатно „ублажена“
ионако „блага“ казнену политику. У процедури је Закон о измјенама и допунама
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ којим ће бити
предвиђене
строжије
санкције
за
непоштовање саобраћајних правила, те
ћемо на тај начин, у одређеној мјери,
12 %
ДА
ријешити наведени проблем.
88
Питање: Да ли знате да за возаче
НЕ
%
почетнике важе посебна ограничења која
се односе на ограничење брзине и
дозвољену
количину
алкохола
у
организму ?
Коментар: Резултат овог истраживања који говори да је 88 % младих возача
свјесно посебних ограничења за ову категорију учесника у саобраћају и да поред
тога не поштују прописе, иде у прилог тврдњи да је једини начин да „коригујемо“
понашање младих возача јесте усвајање адекватне казнене политике као и доследна
примјена исте од стране полиције.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Млади возачи су, дакле, ризична категорија учесника у саобраћају. Та њихова
ризичност се огледа у две ствари. Прво, млади возачи су ризична категорија због
неискуства, недовољно изграђених ставова итд. и друго, услед претходно
наведеног, склонији су кршењу саобраћајних правила (вожња неприлагођеном
брзином, вожња под утицајем алкохола итд).
Приказани подаци о страдању младих возача као и резултати спроведеног
истраживања нам говоре да млади возачи у значајној мери не поштују саобраћајне
прописе, те указују на потребу предузимања мјера како бисмо утицали на ову
рањиву категорију возача и на тај начин унаприједили безбједност саобраћаја на
подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.
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Због погрешно изграђених ставова, саобраћајне (не)културе као и погрешно
изграђеног система вриједности, превентивне мјере, прије свега едукације и
кампање, у нашим условима најчешће не дају егзактне резултате, те је једини начин
да утичемо на понашање ове категорије возача у саобраћају, да уз предузимање
превентивних мјера, предлагање и усвајање строжије казнене политике у законској
регулативи, спроводимо усмјерене акције саобраћајне полиције ка овој категорији
учесника као „пратећу“ активност превентивних кампања и едукација.
На тај начин ћемо утицати на субјективни ризик кажњавања код младих возача
у саобраћају који крше прописе, односно изградити свијест да ће због кршења
прописа бити заустављени, контролисани, откривени у прекршају и на крају
кажњени од стране полиције те у значајној мјери унаприједити понашање младих
возача у саобраћају.
Једна од мјера којом бисмо утицали на младе возаче у саобраћају јесте и
предвиђање могућности одузимања возачке дозволе и обавезе поновног полагања
возачког испита у случају перманентног чињења теших прекршаја од стране младих
возача у саобраћају.
Значајну улогу у унапређењу понашања младих возача могу имати и јединице
локалне самоуправе, које би перманентно требале организовати активности
усмјерене ка младим возачима, прије свега, едукације, кампање, скупове и сличне
активности с циљем упознавања младих возача са најзначајним узроцима
саобраћајних незгода, али и о законским ограничењима, саобраћајним правилима
итд.
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ELEMENTI MODELA (PREDLOG) ZA REVIZIJU BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA U CRNOJ GORI
ELEMENTS OF THE MODEL (PROPOSAL) FOR ROAD SAFETY
AUDIT IN MONTENEGRO
Sreten Simović1, Tijana Ivanišević2, Zoran Miljanić3
Rezime: U ovom radu biće prikazani modeli odnosno predlog modela za Reviziju bezbednosti
saobraćaja (u daljem tekstu RBS) u Crnoj Gori. Model za RBS uključuje analizu i sintezu postojeće
dokumentacije i iskustva razvijenih zemalja gde se RBS primenjuje na formalizovan način više od
dvadeset godina. Predlog modela za RBS odgovara uslovima, standardima i praksi u Crnoj Gori. U
zaključku rada biće istaknut značaj modela za RBS u mogućnosti prepoznavanja potencijalnih
nebezbednih karakteristika kod novih projekata izgradnje određenih saobraćajnih kapaciteta, u
svakoj od faza projekata. Primeni RBS, a posmatrajući dosadašnja iskustva, ukazuje na veliki značaj
u unapređenju bezbednosti saobraćaja, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Očekuje se
da bi primena RBS u Republici Crnoj Gori imala značajan doprinos na preventivno delovanje u
bezbednosti saobraćaja, odnosno na unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima Crne Gore.
Ključne reči: revizija bezbednosti saobraćaja, Crna Gora.
Abstract: In this paper will be presented a proposal of model for the road safety audit (RSA) in
Montenegro. Model for RSA involves analysis and synthesis of existing documentation and
experience of developed countries where RSA is applied to a formalized way for more than twenty
years. Proposed model for RSA meets the requirements, standards and practices in Montenegro. In
conclusion, the paper will highlight the importance of model for RSA especially in terms of
identifing potential unsafe characteristics in new road construction projects, at each phase of
projects. Implementation of RSA, considering past experience, indicates the great importance in
improving road safety, both at national and local level. It is expected that the implementation of
1
Ph. D Sreten Simović, dipl. inž, Mašinski fakultet, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora,
e-mail: sretens@ac.me;
2
Tijana Ivanišević, dipl. inž. saobraćaja, Mašinski fakultet, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna
Gora, e-mail: tijana.ivanisevic@mail.com;
3
M. Sc. Zoran Miljanić, dipl. inž. saobraćaja, Mašinski fakultet, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica,
Crna Gora, e-mail: zokiribar@gmail.com.
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RSA in the Montenegro had a significant contribution to preventive action in road safety, and the
improvement of road safety on roads in Montenegro.
Keywords: road safety audit, Montenegro.

1.

UVOD

Drumski saobraćaj funkcioniše u sistemu koji čine 4 elementa: vozač, vozilo, put i
okolina (Marković et al. 2010: 179-191). U cilju bezbednog funkcionisanja saobraćaja
neophodno je da svaki od elemenata, kao i svi elementi zajedno zadovolje određene
„uslove“ (Vujanić et al. 2014: 35-42).
U saobraćajnim nezgodama na teritoriji Crne Gore, u periodu od 2000. do 2014.
godine, dogodilo se 105.941 saobraćajna nezgoda, u kojima je poginulo 1.293 lica, dok je
teške i lakše telesne povrede zadobilo 30.729 lica. Najveći broj saobraćajnih nezgoda,
posmatrano u periodu od 2000. do 2014. godine, dogodio se 2008. (10.170 saobraćajnih
nezgoda) i 2009. (10.112 saobraćajnih nezgoda) godine. Najveći broj poginulih (122) i
povređenih (2.796) lica zabeležen je 2007. godine. Nakon 2008. godine, a posmatrano u
periodu od 2008. do 2013. godine, dolazi do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na
teritoriji Crne Gore, као i posledica tih saobraćajnih nezgoda. Najmanji broj saobraćajnih
nezgoda u periodu od 2008. do 2013. godine evidentiran je 2013. godine, када се
догодило 5.264 saobraćajnih nezgoda. Godine 2014. broj saobraćajnih nezgoda iznosio
je 5.531, a što je za 5,1 % veći broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2013. godinu.
Imajući u vidu stanje bezbednosti saobraćaja može se doći do zaključka da „trend“
povećanja bezbednosti saobraćaja, na teritoriji Crne Gore, nije uspostavljen i da je svako
povećanje bezbednosti saobraćaja slučajnost, odnosno rezultat nesistematičnog
upravljanja bezbednošću saobraćaja.
Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se na „ulicama“, i to 49,4%, na
magistralnim putevima 32,6%, na lokalnim putevima 11,4%, na regionalnim putevima
5,8%, dok se na nekategorisanim putevima dogodilo 0,8% od ukupnog broja saobraćajnih
nezgoda (Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2014.
godinu).
U pogledu kvaliteta putne infrastrukture Crna Gora zauzima tek 107. poziciju od 131.
rangirane zemlje, a čak 90% magistralne i regionalne putne mreže smatra se putevima
visokog rizika (Pajković and Grdinić, 2013.).
Saobraćaj na teritoriji Republike Crne Gore, kao i u Svetu karakteriše povećanje obima
saobraćaja, stepena motorizacije i vremena putovanja, a što intenzivira potrebu za
izgradnjom, održavanjem i rehabilitacijom puteva. Uz takav trend nije prihvatljiv ležeran
pristup pri sprovođenju aktivnosti kojima se podiže i održava nivo bezbednosti puteva i
otklanjaju „greške“ puta.
U cilju otkljanjanja „greške“ puta kao „faktor“ nastanka saobraćajnih nezgoda
potrebno je o bezbednosti saobraćaja eksplicitno voditi računa u svim fazama
projektovanja, izgradnje i eksploatacije puteva. U poslednjih dvadesetak godina jedna od
„najšire“ prihvaćenih mera, odnosno alata u bezbednosti saobraćaja je RBS.
„…RBS je formalna i nezavisna ocena projekta puta, sa gledišta ispunjenosti zahteva
bezbednosti saobraćaja…“ (Vujanić et al, 2009.).
Cilj RBS je da svi projekti „novih“ puteva, rekonstrukcije postojećih puteva ili radova
na održavanju budu sagledani sa aspekta bezbednosti saobraćaja, a u cilju uočavanja i
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otklanjanja potencijalnih problema bezbednosti saobraćaja, ali i davanja preporuka u cilju
smanjenja očekivanog broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica.
Danas većina evropskih zemalja koje upravljaju bezbednošću saobraćaja primenjuju
RBS kao redovnu proceduru koja se primenjuje na svim ili određenih projektima puta.
Preporuka od strane Svetske asocijacije putara (PIARC) i Svetske banke (WB) je da se
RBS redovno sprovodi kod svih projekata puteva.
2.

LITERARNI PREGLED

Za potrebe rada izvršena je analiza: Priručnici za RBS iz Danske (1997. godina),
Kanade (1999. godina), SAD (2004. godina), Priručnik Evropskog saveta za bezbednost
saobraćaja (1997. godina), Priručnik iz SAD (2006. godina), Iskustva Austrije, Priručnik
o merama bezbednosti saobraćaja (Rune Elvik), Priručnik PIARC, četiri dokumenta ERF,
projekat RIPCORD-ISEREST, izveštaj br. 5 koji je deo projekta RIPCORD-ISEREST, a
koji se tiče RBS (Rune Elvik), Predlog direktive Evropskog parlamenta (2006), Svetske
banke i nekoliko stručnih i naučnih radova.
U okviru ovih dokumenata može se uočiti da je alat RBS prvi put počeo da se
primenjuje u Velikoj Britaniji 1991. godine, a zatim su i ostale razvijene zemlje
prepoznavši prednosti i koristi koje pruža RBS, počeli da razviju RBS za svoje potrebe.
Nakon Velike Britanije zemlje koje su prve uvele RBS u svoju praksu su Australija, Novi
Zeland i Danska. SAD su posmatrajući iskustva u Australiji i Novom Zelandu shvatili
prednosti RBS i nakon par pilot projekata uvela „alat“ RBS u svoju praksu. Nakon ovih,
veliki broj drugih zemalja je uočio i prepoznao koristi od RBS pa su i one počele sa
njegovim uvođenjem.
Iskustva dosadašnjih RBS ukazuju da je odnos koristi i troškova 15:1 (u Škotskoj), a
20:1 u Novom Zelandu. U Danskoj se procenjuje da cena koštanja sprovođenja RBS
predstavlja oko 1% troškova izgradnje i to nešto malo više od 1% za slučaj manjih
projekata, odnosno nešto malo manje od 1% za slučaj velikih projekata, a da se prve
godine nakon izgradnje izvrši povraćaj od oko 150% uloženog novca u RBS (Vujanić et
al, 2009.).
Osnovna korist RBS je smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda. Takođe,
korist se ogleda i u poboljšanjima u upravljanju projektovanjem i izgradnjom, smanjenjem
ukupnih troškova drumskog saobraćaja, kao i u razvoju prakse RBS u bezbednosti
saobraćaja. Troškovi RBS, pre svega, ogledaju se u troškovima angažovanja revizora,
troškovima kašnjenja projekata i troškovima eventualnih ispravki projekata. Troškovi
sprovođenja RBS pokazali su se kao „vrlo mali“ u poređenju sa ostvarenim koristima.
3.

UVOD U RBS U CRNOJ GORI

U kanadskom Priručniku (Road Safety Audit Guidelines, Canada, 1999.) RBS se
definiše kao „... formalno ispitivanje postojećeg ili budućeg puta ili saobraćajnog
projekta, ili bilo kog projekta koji je u vezi sa učesnicima u saobraćaju, u okviru koga
nezavisni, kvalifikovani istraživač ispituje projekat u pogledu mogućeg nastanka
saobraćajnih nezgoda i performansi bezbednosti ...“.
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U SAD (Road Safety Audits – a synthesis of highway practice, USA, 2004.)
prihvaćena je definicija RBS koja glasi „... formalni i nezavisni pregled performansi
bezbednosti drumskog saobraćajnog projekta od strane iskusnog tima specijalista za
bezbednost, u okviru koga se razmatra bezbednost učesnika u saobraćaju…“.
Prema Evropskom Savetu za Bezbednost saobraćaja (Road Safety Audit and Safety
Impact Assessment, ETSC, Brussels, 1997.) prihvaćena je definicija koja glasi: „…RBS
je formalna procedura za nezavisno ocenjivanje mogućeg nastanka saobraćajne nezgode
i verovatnih performansi u pogledu bezbednosti određenih projekta u okviru putnih ili
saobraćajnih programa, bez obzira da li je u pitanju izgradnja novog ili izmena nekog
postojećeg puta…“.
Direktiva Evropskog parlamenta definiše da RBS predstavlja detaljnu sistematsku i
tehničku bezbednosnu proveru karakteristika dizajna putne infrastrukture pokrivajući sve
faze od planiranja do puštanja saobraćaja.
PIARC (Road Safety Guidline for safety checks of new road projects, 2007.) definiše
RBS kao formalno ispitivanje projekata puteva, saobraćajnih projekata ili drugih
projekata koji utiču na učesnike u saobraćaju, sprovedeno od strane nezavisnog,
kvalifikovanog revizora ili tima revizora, čiji je zadatak u vezi projekta da izveste o
potencijalnim nezgodama i bezbednosnim performansama za sve učesnike u saobraćaju.
U Republici Srbiji (Priručnik za reviziju bezbednosti saobraćaja na putevima, 2009)
RBS definisana je kao: „… formalna, nezavisna ocena projekta puta u smislu bezbednosti
saobraćaja, imajući u vidu sve učesnike u saobraćaju, od strane nezavisnog stručnog
revizora ili tima revizora…“.
Iz prethodno navedenih definicija može se zaključiti da RBS predstavlja sistemsko i
nezavisno ocenjivanje parametara bezbednosti projekata puteva. RBS treba sprovoditi za
sve projekte novih puteva ili kada se primenjuju određene mera (rehabilitacija,
rekonstrukcija i td.) koje mogu da „dovedu“ do značajne promene u ponašanju učesnika u
saobraćaju, a pogotovu kada se radi o bezbednosti saobraćaja.
RBS predstavlja „sistemski“ pristup bezbednosti saobraćaja na putevima, u okviru
kojeg se problemi bezbednosti saobraćaja sa aspekta puta rešavaju pre nego što dođe do
nastanka saobraćajnih nezgoda. U analizi putne mreže Crne Gore, RBS bi trebalo da bude
samostalna faza „kontrole kvaliteta“ koja će se primeniti u svim projektima puteva, u
izgradnji novih puteva, kao i u rekonstrukcijama postojećih.
Ključni elementi RBS-a su:
x RBS predstavlja formalno ispitivanje sa struktuiranim procesom, a ne samo
površinski pregled;
x Obavlja se nezavisno, od strane profesionalaca, koji ne učestvuju u
posmatranom projektu;
x Obavlja je tim kvalifikovanih profesionalaca;
x Usmerena je isključivo na pitanje bezbednosti.
RBS nema zadatak da dovodi u pitanje opravdanost projekta, već treba da spreči
nastanak propusta u projektovanju, a koji bi za posledicu mogli da imaju ugrožavanje
bezbednosti saobraćaja u Crnoj Gori.
Konkretni ciljevi koji se postižu primenom RBS su:
x Svođenje broja i težine saobraćajnih nezgoda koji mogu nastati usled
projektovanja na minimum;
x Izbegavanje mogućnosti da projekat dovede do povećanja saobraćajnih
nezgoda na nekom drugom delu putne mreže;
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Svođenje potrebe za naknadnim popravkama problema bezbednosti
saobraćaja na putevima na minimum;
x Smanjenje ukupnih troškova projekata;
x Unapređenje svesti svih zainteresovanih subjekata u vezi projektovanja
bezbednih puteva.
Prema dosadašnjim svetskim iskustvima uočeno je nekoliko vrsta troškova RBS i ovi
troškovi se mogu podeliti na:
x Honorare za revizore;
x Vreme koje klijent izdvaja za vođenje RBS;
x Troškove usled realizacije usvojenih preporuka.
x

4.

„,MODEL“ RBS U CRNOJ GORI
RBS je „opšti sistem“ koji se sastoji iz tri dela i to:
x Proces sprovodjenja RBS;
x Učesnici u procesu RBS, uloge i odgovornosti;
x Faza RBS.

4.1.

Faze RBS

Iskustva zemalja kod kojih se primenjuje RBS ukazuju da se najveći doprinos i najveći
efekti postižu ukoliko se RBS primeni još od ranih faza projektovanja. Na taj način je
potencijalne probleme bezbednosti saobraćaja moguće uočiti na početku projektovanja,
odnosno pre početka izgradnje čime bi se troškovi „ispravljanja“ uočenih problema sveli
na minimum. Ukoliko eventualni problemi ne bi bili uočeni i ne bi bili otklonjeni, put bi
bio izgrađen sa određenim problemima, pa bi ispravljanje takvih propusta mnogo koštalo,
a često bi se troškovi merili i ljudskih žrtvama u saobraćajnim nezgodama.
RBS se sprovodi u sledećim fazama:
x Faza izrade idejnog projekta;
x Faza izrade glavnog projekta;
x Faza pre početka eksploatacije puta;
x Faza neposredno posle početka eksploatacije puta.
U fazi idejnog projekta cilj RBS je procena: relativne bezbednosti raskrsnica ili petlji,
izgled raskrsnica i petlji, horizontalnog i vertikalnog profila, poprečnog profila, širina
saobraćajnih i zaustavnih traka, preglednosti, standarda vezanih za projektovanje,
raspoloživih kapaciteta za pešake, uključujući decu, stara lica, hendikepirane osobe, i sl.
U fazi idejnog projekta mora se voditi računa o sledećim karakteristikama puta: funkciji
puta, poprečnom profilu puta, pružanju trase, ukrštanju, javnim i privatnim servisnim
površinama, ranjivim učesnicima u saobraćaju, saobraćajnim znakovima, oznakama na
kolovozu i svetlosnoj signalizaciji i okolini pored puta.
Faze izrade glavnog projekta bi trebalo obavljati posle završetka idejnih projekata.
Detalji koji su značajni za ispitivanje i ocenu od strane revizorskog tima su: horizontalno
i vertikalno pružanje puta, ukrštanja, broj i širina saobraćajnih traka, biciklističke staze,
bankine, drenaža puta, ostrva, pešačke staze i trotoari, zaštitna oprema pored puta,
značajna ometanja pored puta i potencijalne opasnosti pored puta, signalizacija na
ukrštanjima: uključuje sve uređaje za kontrolu saobraćaja, saobraćajni znakovi, oznake na
87

Sreten Simović, Tijana Ivanišević, Zoran Miljanić
ELEMENTI MODELA (PREDLOG) ZA REVIZIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U CRNOJ GORI

kolovozu, broj saobraćajnih traka na svakom od prilaza raskrsnici, ostrva, ulivno/izlivni
objekti: postojanje saobraćajne signalizacije za ulaz/izlaz, postojanje, dužina i širina
saobraćajnih traka za ubrzavanje odnosno usporavanje, denivelisanje, zaštitna oprema
pored puta, pešački saobraćaj: upušteni ivičnjaci na pešačkim prelazima, pristupni pešački
prelazi za osobe sa invaliditetom, pristupne pešačke staze, posebni znakovi za pešake,
specijalni materijali za izradu površina za pešački saobraćaj, pešačke ograde, biciklistički
saobraćaj: biciklističke trake i staze, ostali značajni detalji: saobraćajni znakovi, oznake
na kolovozu (Priručnik za reviziju bezbednosti saobraćaja na putevima, 2009). Imajući
sve navedeno u vidu dolazi se do zaključka da revizorski tim u fazi izrade glavnog projekta
ima zadatak da analizira: osvetljenje, saobraćajnu signalizaciju, glavne projekte
raskrsnica, radijuse skretanja, opremu, uređenje zemljišta i razmatraju se elementi
predviđeni za posebne grupe učesnika u saobraćaju (deca, pešaci, stara lica itd.).
U faza pre početka eksploatacije puta tim revizora treba da obavi obilazak terena, kako
u dnevnim, tako i u noćnim uslovima, ali i pri različitim vremenskim prilikama. Ova
„provera“ od strane revizora je izuzetno bitna jer postoji mogućnost da projektovani put
sa svojom opremom, na primer, odlično funkcioniše danju i po suvom vremenu, a da u
noćnim uslovima postoje određeni problemi, koje nije moguće uočiti u dnevnim uslovima.
Revizori u ovoj fazi moraju posebnu pažnju da obrate na: osvetljenje, signalizaciju,
zaštitnu opremu pored puta, opasne objekte pored puta, ostale detalje (rampe za osobe sa
invaliditetom, blizinu posebnih objekata atrakcije kao što su škole, bolnice, servisi,
restorani itd.). Svrha RBS u ovaj fazi je: identifikovati potencijalne probleme za fazu
neposredno posle početka eksploatacije, uočiti osobine puta i nebezbednosti koje nisu
uočene u glavnom projektu, uočiti da li je vođeno računa o svim učesnicima u saobraćaju
i na adekvatan način, potvrditi da je privremena signalizacija uklonjena, na licu mesta
utvrditi veze između različitih elemenata projektovanja sa okruženjem putne mreže i uticaj
na okolnu saobraćajnu mrežu puteva, identifikovati sve što je propušteno prethodnim
RBS, pratiti sve probleme uočene prethodnim RBS (Priručnik za reviziju bezbednosti
saobraćaja na putevima, 2009).
Faza neposredno posle početka eksploatacije treba da otkrije probleme koji nisu bili
lako uočljivi pre početka eksploatacije i to se postiže stručnim posmatranjem. Izuzetno je
važno posmatrati sve učesnike u saobraćaju i da li koriste putnu i saobraćajnu opremu na
predviđeni način. Osim toga, potrebno je posmatrati i eventualno uočiti situacije koje su
nejasne za učesnike u saobraćaju i zbog kojih mogu nastati konflikti i saobraćajne
nezgode. I u fazi neposredno posle početka eksploatacije puta moraju se analizirati glavne
karakteristike puta, kao što su: funkcija puta, poprečni profil puta, pružanje trase,
ukrštanja, javne i privatne servisne površine, ranjivi učesnici u saobraćaju, saobraćajni
znakovi, oznake na kolovozu i svetlosna signalizacija, okolina pored puta (Priručnik za
reviziju bezbednosti saobraćaja na putevima, 2009).
4.2.

Učesnici u procesu RBS, uloge i odgovornosti

U opštem slučaju, organizacija RBS obuhvata tri učesnika: klijent, projektant i revizor
(videti Sliku br. 1).
Klijent je organizacija koja naručuje projekat od projektanta, koja plaća i vlasnik je
projekta. Klijent treba da zahteva RBS u odgovarajućim fazama projekta, pregleda
formalni izveštaj o RBS i deluje na osnovu preporuka iz Izveštaja. Klijent je odgovoran
za: izbor revizorskog tima (revizora), obezbeđenje projektne dokumentacije, izveštaj,
podatke, crteže, dokumente ugovora, dostavljanje podataka o obimu saobraćaja,
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obezbeđenje ispunjenja zahteva, a prema definisanim uslovima, učestvovanje na
početnom i završnom sastanku i obaveštavanje revizorskog tima o svim promenama u
projektu.

Slika 1. Odnosi i učesnici u RBS

Projektant je, po pravilu, neka projektna organizacija, odgovorna za projektovanje.
Projektni tim ima odgovornost da revizorskom timu, ali preko klijenta, pruži sve
informacije koje poseduje o projektu, projektne crteže, informacije o sastavu i
karakteristikama saobraćaja, izveštaje o saobraćajnim nezgodama i svu ostalu
dokumentaciju u vezi sa projektom.
Revizor je nezavisna organizacija ili pojedinac koji pregleda i ispituje projekat i ima
zadatak da na osnovu stručnih znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja uoči nedostatke,
ukaže na njih i opiše razloge za sumnju u nebezbednost istih, a osnovni zadatak revizora
je da proveri da li je projekat u skladu sa važećim standardima projektovanja. Uloga i
odgovornost revizorskog tima je identifikacija potencijalnih problema bezbednosti
saobraćaja u projektima pregledom i analizom projektne dokumentacije i obavljanjem
terenskih istraživanja.
Ostali učesnici u RBS (nadležno odeljenje upravljača puta, nadležno telo u ministarstvu
i dr.) imaju zadatak i odgovornost da pomognu u RBS, nadgledaju proces RBS, prate
rezultate i imaju ulogu kontrole rada osnovnih učesnika u RBS.
4.3.

Proces sprovođenja RBS

Proces sprovođenja RBS se sastoji iz tri dela (videti Sliku br. 2), i to:
x Naručivanje RBS;
x Sprovođenje RBS;
x Završavanje RBS.
Naručivanje RBS se sastoji iz tri faze, i to:
x Izbor projekta – naručivanje RBS;
x Izbor tima za RBS;
x Početni sastanak.
Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Upravljač puta bi trebalo da podstiču
sprovođenje RBS na svim projektima, pri čemu bi trebalo imati u vidu koristi koje se
dobijaju sprovođenjem RBS i eventualni troškovi koji bi nastali ukoliko se ne bi sprovela
RBS.
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Klijent bira revizorski tim koji mora biti nezavisan od projektnog tima i da ima
odgovarajuće kvalifikacije, znanja i iskustva. Revizori mogu da budu pojedinci ili timovi
sa odgovarajućim iskustvima na poljima bezbednosti saobraćaja na putevima, ekspertiza i
prevencija saobraćajnih nezgoda, saobraćajnog inženjerstva i projektovanja puteva.
Na početnom sastanku učestvuju revizor, klijent i projektant. Cilj sastanka bi bio:
upoznavanje revizorskog tima sa projektom i sa informacijama o njegovoj bezbednosti,
razmena podataka, raspodela odgovornosti i uspostavljanje linije komunikacije, kao i
dogovor o formi Izveštaja o sprovedenoj RBS.

Slika 2. Proces RBS-a (Priručnik za reviziju bezbednosti saobraćaja na putevima, 2009)

Sprovođenje RBS se sastoji iz tri faze, i to:
x Pregled dokumentacije;
x Terensko istraživanje;
x Detaljna analiza i pisanje Izveštaja o RBS.
Nakon početnog sastanka, klijent treba da prikupi i dostavi revizorskom timu sve
informacije koje su neophodne za kvalitetnu reviziju: opis projekta, projektne standarde,
podatke o gustini saobraćaja i nezgodama, skice, crteže, itd.
Terensko istraživanje predstavlja jedan od glavnih elemenata ocene bezbednosti, u
okviru koga revizorski tim utvrđuje stvarne karakteristike puta i lokacije. Na terenu bi
trebalo obratiti pažnju na sledeće elemente: karakteristike puteva i njihovog okruženja
(preglednost, postojanje vertikalne i horizontalne signalizacije, udaljenost prateće opreme
puta od kolovoza, zaklonjenost saobraćajnih znakova drvećem, itd.), saobraćajne uslove
(kategorije učesnika u saobraćaju, obim saobraćaja, zastoji, itd.), i na ponašanje učesnika
90

12. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Tara, 19-22. april 2017.

u saobraćaju (brzina, poštovanje propisa na putevima, itd.). Tim revizora vrši obilaske
terena u svim fazama RBS. U fazama „izrade idejnog projekta“ i fazi „izrade glavnog
projekta“ tim revizora izlazi na teren radi ispitivanja prelaza između novog i postojećeg
puta, posmatrano sa aspekta svih učesnika u saobraćaju i prema preovlađujućim
klimatskim i geografskim uslovima. U fazama „pre početka eksploatacije puta“ i
„neposredno posle početka eksploatacije puta“ vrši se provera i ocenjivanje infrastrukture,
saobraćajnih znakova, oznaka na kolovozu, osvetljenja i geometrijskih osobina.
Faza „Detaljna analiza i pisanje Izveštaja o RBS“ podrazumeva detaljnu analizu
dokumentacije i pisanje izveštaja o RBS. Izveštaj o RBS treba da sadrži sledeće vrste
materijala podeljene u četiri dela: podaci o projektu, rezultate revizije, formalna izjava
revizora i/ili revizorskog tima, i prilozi.
Završavanje RBS se sastoji iz dve faze, i to:
x Izjašnjavanje klijenta na izveštaj o RBS;
x Implementacija izveštaja – unapređenje projekta.
Izjašnjenje klijenta na Izveštaj o RBS podrazumeva pismeno saopštavanje koje
preporuke su prihvaćene, a koje odbijene sa razlozima takvih odluka.
Poslednji korak u procesu RBS je implementacija Izveštaja, odnosno unapređenje
projekta na osnovu revizije. To praktično znači izmene u projektu u skladu sa
preporukama revizije u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja (Priručnik za reviziju
bezbednosti saobraćaja na putevima, 2009)
5.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu da se najveći broj saobraćajnih nezgoda na teritorii Crne Gore dogodio
na „ulicama“, i to čak 49,4%, postavlja se pitanje koliki je procenat učešća „greške“ puta
u ukupnom procentu nastanka saobraćajnih nezgoda.
U pogledu RBS, u Crnoj Gori bi trebalo da se ispitaju trenutne procedure za
ocenjivanje bezbednosti putnih infrastrukturnih projekata, da se sistemski uvodi RBS, da
se tokom vremena proširuju formalne procedure i na manje projekte, da preduzeća koja se
bave putnom infrastrukturom zahtevaju od projektanata da obezbede izradu RBS, da se
pripremi detaljan priručnik dobre prakse, koji se može koristiti zajedno sa uputstvima, da
se izdvajaju sredstava za izradu RBS itd.
Korist RBS ogleda se u smanjenu broja saobraćajnih nezgoda i posledica saobraćajnih
nezgoda, pa je stoga, na prvom mestu, potrebno da lokalne vlasti i zainteresovane strane
iz lokalnih zajednica prepoznaju značaj i korist RBS, kao i da što pre počnu sa primenom
RBS. Dakle, svaki „novi“ projekat na lokalnom nivou bi trebalo da bude predmet RBS,
kako bi se svi aspekti bezbednosti saobraćaja prilikom projektovanja uzeli u obzir. Na
lokalnom nivou najzastupljenije su rehabilitacije putne mreže, rekonstrukcije, promene
režima saobraćaja, rekonstrukcije raskrsnica, mostovi i slično, pa su to projekti na kojima
je potrebno primeniti RBS.
Primena RBS na lokalnom nivou je od izuzetnog značaja, a imajući u vidu odnos
koristi i troškova. Primenom RBS obezbedilo bi se podizanje nivoa bezbednosti
saobraćaja, na teritoriji Crne Gore, na značajan nivo.
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RIZICI I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG SMANJENJA PRI TRANSPORTU
OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
RISKS AND OPPORTUNITIES FOR THEIR REDUCTION IN
TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS IN ROAD TRANSPORT
Vojislav Krstić1
Rezime: Transport opasne robe predstavlja vrstu transporta za koju se vezuju najveći rizici i
potencijalne opasnosti po stanovništvo i po životnu sredinu. Kako bi smanjili moguće posledice po
stanovništvo i životnu sredinu od pokretnih izvora opasne robe (transportnih sredstava), neophodno
je utvrditi trase za njihovo kretanje i to na osnovu prihvatljivog nivoa rizika od strane društvene
zajednice na tom području. Izbor optimalne rute transportovanja opasnih materija predstavlja jedan
od najznačajnijih oblika preventivnog delovanja kojim se može značajno uticati na smanjenje rizika
u ovoj oblasti. Rešavanje ovog problema je izrazito složen zadatak, prvenstveno zbog činjenice da
je sam kriterijum optimizacije – rizik, nedovoljno precizno definisan.
Ključne reči: vozila, opasne materije, transport, rizik pri transportu
Abstract: Transport of hazardous goods is a kind of transport related to the highest risks and
possible dangers for population and environment. In order to reduce possible consequences for
population and environment from mobile sources of hazardous materials (transportation modes), it
is necessary to establish the routes for their moving and that should be done on the basis of the level
of risk acceptable by social community of a certain area. The choice of dangerous goods' optimal
transport route is one of the most important aspects of the prevention action, and if properly chosen
can significantly decrease the risk in this area. A solution to this problem is an extremely complex
task, primarily due to the fact that the very optimization criteria, i.e. risk, is imprecisely defined.
Keywords: vehicle, dangerous goods transport, the risk during transport
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1.

UVOD

Razvoj nauke i tehnologije omogućio je proizvodnju velikog broja opasnih materija.
U strukturi celokupnog prevoza, prevoz opasnih materija zauzima sve značajnije mesto.
Štetno dejstvo nekih opasnih materija (naročito: eksplozivi, otrovi, radioaktivne materije)
može da dovede do katastrofalnih posledica, posebno ako do njihovog aktiviranja dođe za
vreme prevoza kroz gusto naseljene urbane sredine. Rizik pojave situacija koje mogu
dovesti do nezgode je veliki, prvo sa aspekta mogućnosti nastanka saobraćajnih nezgoda,
a drugo sa aspekta nemogućnosti sprečavanja štetnog dejstva opasnih materija u takvim
situacijama, od strane ambalaže i vozila.
Za razliku od „klasičnih“ saobraćajnih nezgoda, koje imaju ili individualne ili manje
društvene posledice, saobraćajne nezgode koje uključuju postojanje opasne materije,
mogu da imaju posledice koje daleko prevazilaze mesto nezgode i mogu da dovedu do
katastrofalnih situacija za šire okruženje. Posebno važno pitanje, pri transportu opasnih
materija, je pitanje ekološke bezbednosti tog transporta.
Ako se pođe od opšte definicije rizika, kao mogućnosti realizacije neželjenih posledica
nekog događaja, odnosno učestalosti, ili verovatnoće nastanka nepoželjnih posledica pri
realizaciji neke opasnosti, ekološki rizik se može definisati kao verovatnoća ugrožavanja
ljudi i životne sredine pri nastajanju neke ekološke opasnosti. Ekološki rizik
transportovanja opasnih materija, predstavlja verovatnoću nastanka određenih negativnih
posledica kod ljudi i u životnoj sredini, usled delovanja materijalnog i energetskog
potencijala koji se oslobađa u neželjenom događaju. Ekološki rizik transporta opasnih
materija pripada grupi „udesnih“ rizika. Oslobađanje energije i emitovanje opasne
materije, u obliku tečnosti, gasova ili čvrstom stanju, dovodi do zagađenja ekosistema u
okolini mesta udesa. To dovodi do izmene karakteristika ekosistema, često i u širokim
razmerama.
Detaljno poznavanje karakteristika svih vrsta opasnih materija, poznavanje
karakteristika prevoznih sredstava kojima se one prevoze, poznavanja uzroka koji mogu
da dovedu do neželjenih situacija i nastanka nezgode pri transportovanju opasnih materija,
kao i posledica koje mogu da nastanu tom prilikom, predstavlja osnovu za prepoznavanje
i procenu opasnosti, pri transportovanju opasnih materija.
Radi prepoznavanja i procene opasnosti, pri transportovanju opasnih materija, treba
precizno odgovoriti na sledeća kompleksna pitanja: Koja su najverovatnija mesta gde
može doći do neželjenih situacija tokom transporta opasnih materija; Koje posledice može
izazvati pojava neželjenih situacija pri transportu opasnih materija; Koje vrste nezgode su
moguće; Ko, i šta može biti ugroženo; Kakvo će biti delovanje opasnih materija; Koja je
verovatnoća da će doći do nezgode i koji faktori utiču na rizik nastanka nezgode.
U kontekstu podizanja nivoa bezbednosti transporta opasnih materija, posebno je
važno i pitanje tzv. ekološkog osiguranja. Pod ekološkim osiguranjem, podrazumeva se
sistem utvrđenih zakonskih mera koje imaju za cilj sprečavanje ispoljavanja faktora
ekološkog rizika na životnu sredinu, a u slučaju njihovog delovanja, naknadu štete,
učinjene preduzećima, organizacijama, a takođe i građanima, bilo u odnosu na objekte ili
dohodak. Pri tome se polazi od minimizacije štete koja se nanosi životnoj sredini, ali i od
potrebe povećanja stepena zaštite životne sredine od negativnog uticaja zagađenja.
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2.

„UDESNI“ DOGAĐAJI PRI TRANSPORTU OPASNIH MATERIJA

Neželjeni događaj, pri transportovanju opasnih materija, najčešće se naziva
akcidentom, a posledice tog događaja (ispuštanje opasne materije, paljenje, eksplozija,
zagađenje, zračenje,…) naziva se incidentom. Ovaj neželjeni događaj može biti izazvan:
ljudskim faktorom, uticajem prirodnih pojava, tehničkom neispravnošću transportnog
sredstva, itd.
Na sreću, najveći broj vozila sa opasnim materijama stignu na svoje odredište bez
ikakvih problema. Ipak, ne treba zaboraviti da se u toku prevoza opasne materije događaju
opasne situacije, a ponekad i saobraćajne nezgode.
Podsećanja radi, neki od većih incidentnih događaja pri prevozu opasnih materija u
bližoj prošlosti su se dogodili:
- U Španiji, u mestu Los Alfakesu je 1978. godine, pri eksploziji tankera koji je
prevozio propan, poginulo 216, a povređeno 200 ljudi;
- U Nemačkoj 1985. godine došlo je do trovanja dvadesetoro ljudi zbog isticanja
otrovne materije na autoputu kod Kelna;
- Usled dejstva natrijum-cianida, koji se izlio u reku u Kirgistonu 1998. godine pri
padu kamiona sa mosta, dovelo je do narušavanja zdravlja stotina ljudi;
- Početkom februara 2007. godine, u Manili (Filipini), poginulo je 26 lica kada je na
otvorenom putu eksplodirao kamion–cisterna koji je prevozio tečni naftni gas u trenutku
kada je pored njega prolazio autobus pun putnika. Ova nesreća se dogodila zbog tehničke
neispravnosti vozila kojim se prevozio tečni naftni gas;
- Marta meseca 2007. godine, u Nigeriji je poginulo 90 lica dok su skupljali naftu koja
se izlivala iz kamiona – cisterne, koja je iznenada eksplodirala;
-Pri eksploziji cisterne sa hlorom u Iraku maja 2007.godine, poginulo je 45 lica, a
preko 60 je povređeno.
Saobraćajne nezgode pri transportu opasnih materija redovno prouzrokuju smrt,
ozbiljne povrede i nanose velike štete imovini i životnoj sredini.
U Zapadnoj Evropi, Severnoj Americi i Kanadi ovoj problematici se pridaje izrazito
veliki značaj. To se čini kroz stalnu dopunu zakonske regulative, postavljaju se sve stroži
zahtevi koje moraju da ispune transportni sistemi, ali i kroz sve strožu kontrolu njihove
ispravnosti.
U zemljama Evropske Unije posle incidenta u Španiji 1978. godine, kada je došlo do
požara na cisterni napunjenoj etilenom, u blizini turističkog kampa, kada je život izgubilo
ili bilo teško povređeno preko 100 osoba, zabranjen je prevoz tečnog etilena (klasa 223)
drumskim saobraćajem.
Analiza uzroka pojave ovakvih događaja može da olakša ili ukaže na pravce delovanja
svih onih koji direktno ili indirektno učestvuju u transportu opasnih materija, sa osnovnim
ciljem eliminisanja uzroka njihove pojave. U našoj zemlji bilo je, i u bližoj i u daljoj
prošlosti, pojave nesrećnih slučajeva pri prevozu opasnih materija.
Neki od takvih primera su:
- 1987. godine u Sićevačkoj klisuri na putu Niš-Dimitrovgrad došlo je do sudara
šlepera natovarenog sa 17600 litara izopropil-hloracetata, i drugog sa oko 2000 kg
metalnog natrijuma. Usled eksplozije plamen je bio visok 100m;
- Maja 1988. petnaestak Beograđana su teško povređeni u eksploziji cisterne s tečnim
amonijakom godine na Zrenjaninskom putu;
- 1990. godine u Maloj Župi kod Prijepolja desio se incidentu kome je došlo do
prevrtanja cisterne sa oko 27 tona sone kiseline koja se izlila u reku Lim;
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- Do prevrtanja cisterne došlo je 1993. godine na putu između Obrenovca i Šapca.
Cisterna je namenjena za prevoz naftnih derivata (specifične težine 0,85 kg/l), a bila je
napunjena natrijumhipohloritom (specifične težine 1,5 kg/l). Pošto je cisterna sa lužinom
mogla da se napuni samo do dve trećine svoje zapremine (zbog dozvoljene nosivosti)
postojala je velika slobodna površina u cisterni sa gustom tečnošću. To je uzrokovalo
veliku nestabilnost vozila pa je pri kretanju u krivini, nastalo je talasanje opasne materije
koja je izazvala prevrtanje vozila. Posledice su bile katastrofalne – naselje koje se nalazilo
u blizini nije moglo da koristi vodu za piće petnaest dana, a vozač je ostao doživotni
invalid;
- 1994. godine usled prevrtanja auto-cisterne na putu Loznica-Šabac iscurelo oko 15
tona natrijum-hidroksida;
- 1996. godine zbog neispravnosti auto-cisterne na putu Beograd - Nis, kod Lozovačke
česme došlo do izlivanja oko 19 tona hlorovodonične kiseline;
- 1996. godine na graničnom prelazu Preševo zbog neispravnosti auto-cisterne, došlo
je do izlivanja 20 tona hlorovodonične kiseline;
- Zbog neispravnosti cisterne sa amonijakom, u Beogradu je 1997. godine poginulo
troje ljudi, a 150 povređeno;
- 2009.godine cisterna sa 16 tona benzina prevrnula se na autoputu Negotin-Zaječar.
Radi stvaranja uslova za što bezbednijim transportom opasne robe, neophodno je
sprovoditi odgovarajuću kontrolu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Kontrolu
mogu uspešno obavljati lica koja su prošla odgovarajuću obuku. Sprovođenje nadzora se
vrši radi sticanja uvida u izvršavanje zadataka, uputstva, odluka, provere zakonitosti rada
i preduzimanja odgovarajućih mera.
Analize pokazuju da najčešći uzroci nastalih neželjenih događaja, pri prevozu opasnih
materija, su: saobraćajne nezgode, neispravnosti prevoznih sredstava, nepravilnosti u
tovarenju transportnih sredstava (preko dozvoljene nosivosti), nepravilnosti pri utovaru i
istovaru.
3.

RIZIK PRI TRANSPORTU OPASNIH MATERIJA

Neophodnost transportovanja opasnih materija, dovodi do potrebe za postavljanjem
dodatnih zahteva vezanih za smanjenje rizika i povećanje bezbednosti. Sa porastom
ekološke svesti stanovništva, rastu i zahtevi za smanjenjem rizika pri transportovanju. Sa
tim ciljem definišu se modeli za određivanje optimalne rute transportnih sredstava i
potrebne veličine voznog parka, pri čemu se pored klasičnih kriterijuma optimizacije
uvode i kriterijumi rizika.
Realizaciju svakog od transportnih procesa sa opasnim materijama prati određeni rizik
od neželjenog događaja sa štetnim posledicama koji po pravilu nastaju usled izlaženja
opasne materije (iz transportnog suda ili pakovanja), a potom njenog štetnog dejstva,
srazmerno klasi opasnosti kojoj ona pripada (eksplozija, požar, otrovna isparenja,
radijacija,…). Iz tog razloga, pri donošenju odluke o rutiranju i raspoređivanju
transportnih sredstava nije dovoljno uzeti u obzir samo ekonomski aspekt, već je pre svega
potrebno uzeti u obzir bezbednost utovara, prevoza i istovara opasne materije.
Kvantifikovanje rizika se najčešće realizuje preko:
- Verovatnoće nastanka neželjenog događaja;
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- Skupa potencijalno ugroženih objekata, koji zavise od karakteristika same opasne
materije, količine materija koje se prevoze u transportnom sredstvu i karakteristika
okruženja u kome se akcident dogodio;
- Intenziteta ugrožavanja, tj. broja objekata zahvaćenih dejstvom opasnih materija i
oblika i obima preventivnih aktivnosti.
U praksi, s obzirom da su raspoloživa sredstva ograničena, traži se optimalno rešenje
transportovanja opasnih materija uzimajući kao ključne kriterijume maksimalnu
bezbednost uz što manje troškove njegove realizacije. Incident sa opasnim materijama ima
za posledicu prostorno dejstvo, u određenom radijusu oko mesta njegovog nastanka.
Na operativnom planu, pri transportu opasnih materija, utvrđivanje rizika i njegovo
minimiziranje, uglavnom se povezuje sa izborom rute, karakteristikama prevoznog
sredstva, karakteristikama saobraćajne mreže i karakteristikama učesnika u tom
transportnom procesu (obučenost, poštovanje postojećih propisa, psihofizičko stanje,…).
Vrlo često se rizik definiše kao posledica incidenta koji je povezan sa dva faktora:
verovatnoće pojave incidenta i očekivanih posledica. Rizik na trasi može se predstaviti
kao zbir rizika na pojedinim segmentima što pruža mogućnost utvrđivanja verovatnoće
akcidenata duž cele trase, ocenu očekivanih posledica i ocenu samog rizika
Pored predhodnog pristupa (tzv. tradicionalnih), koriste se i sledeći pristupi, za
utvrđivanje mere rizika, pri transportu opasnih materija (Erkut et al, 1998:625; Erkut et al,
2000:165):
- Rizik od izlaganja populacije (model javnog rizika): Ovaj pristup uvodi predpostavku
da je incident izvestan, a da se posledice određuju samo na bazi ugrožene populacije
(ukupnog broja ljudi koji su izloženi riziku tokom transportnog procesa). Primenljiv je pri
transportu opasne materije sa visokim potencijalnim štetnim posledicama i relativno
malim verovatnoćama incidenta (na primer pri transportu nuklearnog otpada). Negativan
stav javnog mnjenja, po pitanju ovog rizika, proporcionalan je veličini populacije koja se
izlaže riziku. Izbor maršute, uzimajući u obzir minimiziranje populacije koja se izlaže
riziku, znači i minimiziranje negativnog stava javnog mnjenja;
- Verovatnoća pojave incidenta: Pri korišćenju ovog pristupa uvodi se predpostavka
da su posledice akcedentnih događaja pri transportu opasnih materija, ravnomerno
raspoređene u “krugu opasnosti”. Ovaj model može biti prihvatljiv, ako su karakteristike
opasnih materija, koje se transportuju takve da stvaraju mali radijus kruga opasnosti. U
tom slučaju treba minimizirati verovatnoću incidenta, tj. rizik po vozače i troškove koji
nastaju usled incidenta;
- Opažajni rizik: Ovaj pristup prvenstveno se zasniva na minimiziranju deonica
maršute kretanja transportnih sredstava, sa opasnom materijom, kroz naseljena mesta i
sredina gde je moguće u slučaju neželjenih događaja, ugroziti, u većim razmerama, ne
samo ljude, već i biljni i životinjski svet;
- Uslovni rizik: Ovaj model se koristi pri minimiziranju očekivanih posledica za vreme
prvog incidenta pri transportu opasnih materija. Ovo je višekriterijumski model, gde su
kriterijumi: tzv. tradicionalni rizik (proizvod verovatnoće incidenta i očekivanih
posledica) i verovatnoća incidenta, za razliku od predhodno navedenih modela koji su
jednokriterijumski.
Pri transportovanju opasnih materija drumskim saobraćajem, vreme transportovanja
od mesta utovara do mesta istovara na izabranoj ruti je veličina preko koje se najčešće
prati uticaj rizika. Za svaki rizik definiše se “najkraći put” u transportnoj mreži. Najkraći
put ovde znači put sa najmanjim rizikom.
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Pri definisanju algoritma, na osnovu koga se analizira uticaj rizika na minimalni
potreban broj vozila, najčešće se koriste sledeći koraci:
- Definisanje karakteristika transportne mreže (rastojanja, brzine, gustina stanovništva
na granama mreže, verovatnoće nastanka akcidenta na granama mreže);
- Proračun najkraćih rastojanja između terminala i čvorova na mreži i vremena utovara
i istovara opasne materije;
- Utvrđivanje potrebnog broja vozila primenom adekvatnog algoritma.
Za teritorije nekih zemalja postoje podaci o verovatnoćama nastanka neželjenih
događaja za pojedine tipove saobraćajnica. Treba imati u vidu da određivanje optimalnih
ruta, pri transportu opasnih materija, predstavlja značajan korak pri povećanju bezbednosti
njihovog transportovanja. Suština primene prethodno navedenih modela sastoji se u težnji
za minimiziranjem ukupnih transportnih troškova, podizanjem nivoa kvaliteta usluga,
minimiziranjem resursa (ove težnje su prisutne pri realizaciji svih transportnih procesa),
kao i minimiziranjem rizika od neželjenog uticaja na ljude i okruženje (ova težnja je
posebno izražena pri transportu opasnih materija).
Na rešavanju problema rutiniranja transportnih sredstava za prevoz opasnih materija,
posvećuje se mnogo pažnje. Zbog važnosti rešavanja ovog problema, on je i dalje u žiži
interesovanja velikog broja istraživača. Rešavanje ovog problema je izrazito složen
zadatak, prvenstveno zbog činjenice da je sam kriterijum optimizacije – rizik, nedovoljno
precizno definisan. Ako se ovome doda i činjenica da verovatnoća pojave akcidenata,
posledice incidenata, ugroženo područje, kao i veliki broj drugih veličina kojima se
definišu posledice, nisu fiksne veličine, onda je jasnija slika složenosti rešavanja
predmetne problematike.
Cilj primene modela optimizacije ruta, pri transportovanju opasnih materija, jeste
određivanje najkraćih puteva na putnoj mreži, tj. puteva sa najmanjim rizikom. Pri tome,
koriste se različite metode, modeli i kriterijumi. Određivanje ruta, primenom
višekriterijumske optimizacije (Richardson, 1992), obavlja se na osnovu sledećih
kriterijuma: ukupni rizik, transportni troškovi i maksimalni rizik po osobi. Razvijene su i
metode i algoritmi za izbor optimalnih ruta i načina kvantifikovanja rizika (Erkut et al,
1998:625; Erkut et al, 2000:165); metode za analizu i izbor najprihvatljivije rute, radi
obezbeđenja maksimalne pouzdanosti (minimuma rizika) pri prevozu opasnih materija
(Richardson, 1992); modeli koji služe za određivanje najkraće, i najbezbednije rute, pri
višestrukom korišćenju vozila za prevoz opasnih materija, za više kriterijuma rutiniranja,
i radi određivanja minimalnog broja vozila (Zhang et al, 2000:316). Razvijeno je i
mnoštvo namenskih softverskih paketa za izbor optimalne rute, na osnovu većeg broja
kriterijuma rizika (Erkut et al, 1998:625; Erkut et al, 2000:165). Posebno važno pitanje,
pri rešavanju zadataka višekriterijumske optimizacije transporta opasnih materija,
predstavlja problem lokacije postrojenja za tretman opasnih materija. Izbor lokacije takvih
postrojenja, sa aspekta bezbednosti, je jedno od ključnih pitanja optimizacije.
Minimiziranje posledica, u slučaju pojave incidenata, pri transportovanju opasnih
materija, je takođe ključan zadatak pri traženju optimalnih rešenja u ovoj oblasti (Zhang
et al, 2000:316).
Problem određivanja ruta, pri transportu opasnih materija, ne treba rešavati intuitivno,
kako se to, na žalost, još uvek najčešće radi. Ovaj problem treba rešavati na osnovama
dosadašnjih dostignuća nauke i struke u ovoj oblasti. Ukoliko se želi da se problem
određivanja ruta reši na pravi način, pri transportu opasnih materija, treba imati u vidu
sledeće:
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- Izbor optimalne rute transportovanja opasnih materija predstavlja jedan od
najznačajnijih oblika preventivnog delovanja kojim se može značajno uticati na smanjenje
rizika u ovoj oblasti;
- Treba poznavati postojeće modele definisanja i kvantifikacije rizika, pri transportu
opasnih materija, i razvijati bolje;
- Utvrđivanje rizika treba bazirati na primeni sofisticiranih metoda uz korišćenje
adekvatnih tehnologija i prostornih disperzionih modela;
- Formirati baze podataka, sa informacijama o karakteristikama postojeće transportne
mreže, statistikama neželjenih događaja, geografskim i demografskim podacima,
karakteristikama opasnih materija itd.;
- Pri određivanju optimalnog rešenja rute transportovanja opasnih materija, koristiti
višekriterijumsku analizu;
- Raditi na realizaciji bezbedonosnih procedura, u slučaju nezgoda, pri transportu
opasnih materija. Postojanje ovih procedura je jedan od osnovnih preduslova za efikasno
delovanje interventnih ekipa u slučaju vanrednih događaja pri transportovanju opasnih
materija.
Do povećanja bezbednosti transportovanja opasnih materija može doći samo ukoliko
se do sada stručna i naučna saznanja implementiraju u okvire nacionalnih projekata, a
potom rezultati realizacije tih projekata pretoče u odgovarajuće tehničke normative i
procedure, i uz postavljanje odgovarajuće zakonske regulative.
4.

ZAKLJUČAK

Radi stvaranja uslova za što bezbednijim transportom opasne robe, neophodno je
sprovoditi odgovarajuću kontrolu, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Kontrolu
mogu uspešno obavljati lica koja su prošla odgovarajuću obuku. Sprovođenje nadzora se
vrši radi sticanja uvida u izvršavanje zadataka, uputstva, odluka, provere zakonitosti rada
i preduzimanja odgovarajućih mera. Analize pokazuju da najčešći uzroci nastalih nezgoda
u saobraćaju, pri prevozu opasnih materija, su: saobraćajne nezgode, neispravnosti
prevoznih sredstava, nepravilnosti u tovarenju transportnih sredstava (preko dozvoljene
nosivosti), nepravilnosti pri utovaru i istovaru.
Razvoj nauke i tehnologije omogućio je proizvodnju velikog broja opasnih materija.
U strukturi celokupnog prevoza, prevoz opasnih materija zauzima sve značajnije mesto.
Razorna moć nekih opasnih materija (naročito: eksplozivi, otrovi, radioaktivne materije)
može da dovede do katastrofalnih posledica, posebno ako do njihovog aktiviranja dođe za
vreme prevoza kroz gusto naseljene urbane sredine. Rizik pojave akcedentnih situacija je
veliki, prvo sa aspekta mogućnosti nastanka saobraćajnih nezgoda, a drugo sa aspekta
nemogućnosti sprečavanja štetnog dejstva opasnih materija u takvim situacijama.
Za razliku od „klasičnih“ saobraćajnih nezgoda, koje imaju ili individualne ili manje
društvene posledice, saobraćajne nezgode koje uključuju postojanje opasne materije,
mogu da imaju posledice koje daleko prevazilaze mesto nezgode i mogu da dovedu do
katastrofalnih situacija za šire okruženje. Posebno važno pitanje, pri transportu opasnih
materija, je pitanje ekološke bezbednosti tog transporta.
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НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТСКИ РАД

ЗАВИСНОСТ ИЗМЕЂУ ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
УМОРА И ОБЕЛЕЖЈА УМОРА КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА
DEPENDENCY BETWEEN IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR
THE ELIMINATION OF FATIGUE AND FATIGUE HALLMARKS OF
PROFESSIONAL DRIVERS
Бојана Тодосијевић1
Резиме: Умор, као елемент безбедности саобраћаја, представља веома битан фактор који
доприноси настанку инцидентних ситуација, као и саобраћајних незгода. На безбедност
саобраћаја, умор утиче и тако што спречава возаче да адекватно одреагују у опасним
ситуацијама изазваним неким другим факторима. Утицај овог елемента фактора човек је
препознат као озбиљан проблем посебно када је реч о професионалним возачима. Према
подацима аустралијске организације за безбедност саобраћаја, у 25-50% саобраћајних
незгода, умор се јавља као један од утицајних фактора. Истраживање које ће бити приказано
у раду представља анкетно истраживање различитих обележја умора професионалних возача.
Такође, истраживањем су обухваћене и различите мере и поступци за отклањање умора. Циљ
рада јесте утврђивање зависности између примене мера за отклањање умора и обележја умора
код професионалних возача. Да би се утицај умора на безбедност саобраћаја смањио
неопходно је системски испројектовати и спровести одговарајуће мере, првенствено на нивоу
локалне заједнице.
Кључне речи: умор, професионални возачи, безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде
Abstract: Fatique as an element of road safety is a very important factor that contributes to the
occurrence of incidental situations and accidents. Fatigue affects road safety among other things, by
preventing the drivers to react properly in dangerous situations caused by other factors. Influence of
this element of human factors has been recognized as a serious problem especially when in terms of
professional drivers. According to data from the Australian Organisation for Traffic Safety in 2550% of road accidents, fatigue occurs as one of the influential factors. Research that will be shown
in this paper is the survey research of different hallmarks fatigue of professional driver of fatigue.
Also, the research included different measures and procedures for the elimination of fatigue. The
Бојана Тодосијевић, дипл. инж. саобраћаја, студент мастер академских студија, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, Београд, Србија, bojana.todosijevic@gmail.com
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aim of paper is to determine dependence between the application of measures for the elimination of
fatigue and of fatigue hallmarks of professional drivers. In order to reduce the impact of fatigue on
road safety, it is necessary to systematically design and carry out adequate measures, especially at
local community level.
Keywords: fatigue, professional drivers, road safety, traffic accident

1.

УВОД

Човек представља битан фактор безбедности саобраћаја и често је приморан да
управља возилом у условима или временским периодима када није у потпуности
спреман за то. Савремено друштво све чешће испоставља захтеве за кретањем
транспортних јединица ноћу, у временском периоду када је природно стање
људског организма сан. Због тога умор и поспаност возача често представљају узрок
инцидентних ситуација и саобраћајних незгода које настају на мрежи путева. Умор,
као елемент безбедности саобраћаја, има велики утицај на безбедност свих возача,
али је посебно значајан када су у питању возачи којима је управљање моторним
возилом основно занимање. Време управљања возилом од стране професионалних
возача је законом регулисано. Међутим, законске одредбе које се односе на ову
област се често не поштују у пракси. Неадекватно искоришћење времена
предвиђеног за паузе и одмор је још један од препознатих проблема у овој области,
чак и онда када се законски предвиђено време за управљање возилом поштује.
Аустралијска организација за безбедност саобраћаја процењује да је 25 – 50%
саобраћајних незгода повезано са умором возача и наступањем сна као последицом
умора (Давидовић, 2013). Студија Parez-Chada указује да се 56% професионалних
возача осећа поспано у току вожње (Parez-Chada et al., 2005). Процењено је да се
између 15% и 20% саобраћајних незгода са учешћем комерцијалних возила догађа
управо као последица умора и поспаности возача (Mohamed et al., 2012).
Истраживањем из 1994. године је утврђено да поспаност возача утиче на настанак
30% саобраћајних незгода на ванградским путевима и око 15% незгода са смртним
последицама (Summala и Mikkola, 2001). Oко 20% саобраћајних незгода које су се
догодиле на аутопуту настале су као последица замора возача (Brown, 1995). Када
су у питању саобраћајне незгоде са смртним последицама које су се догодиле на
ванградским путевима, истраживањем је утврђено да је умор као узрочник био
присутан у 30% незгода (Fell, 1994).
Када су у питању истраживања утицаја умора код професионалних возача на
безбедност саобраћаја у Србији, утврђено је да се око 70% професионалних возача
осећа поспано у току вожње, док је чак 17% њих бар једном заспало у току вожње
(Давидовић, 2013). Око 92% професионалних возача у Србији сматра да умор у
великој мери утиче на безбедно управљање возилом (Pešić et al., 2016).
Како би се унапредила безбедност саобраћаја у овој области неопходно је
пројектовати и спровести низ мера које би биле усмерене на све возаче, а пре свега
возаче професионалце. Ове мере треба да допринесу доследнијој примени законске
регулативе која се односи на време управљања возилом, стварању повољнијих
услова за рад професионалних возача, као и унапређењу ставова и знања возача о
утицају умора на безбедност саобраћаја.
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2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Први део истраживања представља анкетно истраживање са циљем прикупљања
података. Анкета је била усмерена на професионалне возаче. Прикупљање података
је спроведено у мају и јуну 2016. године, а истраживањем су обухваћене
транспортне компаније на територији Београда, Чачка и Горњег Милановца. Укупан
узорак чине 303 професионална возача, од чега су само три возача женског пола,
због чега прикупљени подаци нису анализирани у зависности од пола испитаника.
Анкетирање је извршено по принципу „подели – покупи“. Анкетни образац је
обухватао затворена, отворена питања, као и скалу процена.
Анализа прикупљених података је вршена у програмима Microsoft Office Excel
2016 и IBM SPSS Statistics 22. Провером поузданости помоћу Кронбахове алфе
(0,861) је утврђено да је упитник веома поуздан. Након корекцијe података, уведена
je нова променљива – просечна оцена учесталости примене мера и поступака за
отаклањање умора код возача у току вожње. Утврђено је да ниједна варијабла нема
нормалну расподелу. У анализи су коришћене непараметарске алтернативе t-тесту
независних узорака (Mann-Whitney U тест) и једнофакторској ANOVI (KruskalWallis H тест). Применом наведених тестова анализирана је веза између просечне
оцене учесталости примене мера и поступака за отклањање умора код возача и
неких других одабраних варијабли. Граница статистичке значајности је на 5%. Мера
величине ефекта је изражена преко вредности Коеновог r, а критеријуми за
рангирање величине ефекта су: 0,1 - 0,3 – мали ефекат, 0,3 - 0,5 средњи ефекат и 0,5
и више – велики ефекат.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Општа анализа прикупљених података

Као што је и очекивано, скоро сви професионални возачи који су обухваћени
истраживањем су мушког пола (99%), док само мали удео чине професионални
возачи женског пола (1%). Ово је последица природе посла професионалног возача,
због чега се возачи женског пола ретко опредељују да им посао возача буде основно
занимање. Међу анкетираним професионалним возачима, највеће учешће имају
возачи старости од 36 до 45 година (35%), као и возачи који месечно у просеку
прелазе 2.500 – 5.000 километара (37%). Највећи број анкетираних професионалних
возача вози аутобус (55%), а недељно ради између 36 и 45 сати (57%).
Највећи број анкетираних возача у току 24 сата спава између 6 и 8 сати (76%),
што се сматра оптималним бројем сати сна за одраслог човека. Подједнак број
анкетираних возача је изјавио да му је понекад или никад тешко да заспи (по 45%),
док је више од половине анкетираних возача одговорило да се након спавања некада
осећа уморно, а некада одморно (53%). Скоро три четвртине испитаника сматра да
је број сати сна који омогућавају себи довољан (73%).
Половина анкетираних возача сматра да умор возача веома утиче на настанак
саобраћајних незгода (50%), док приближно једнак број анкетираних возача јесте
упознат са начином рада система за детекцију умора код возача (39%) и није упознат
са овим сегментом савремених технологија (35%). Већина анкетираних возача је
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одговорила да би волела да њихово возило поседује систем за детекцију умора код
возача (83%).
Највећи број возача аутобуса (56%) сматра да умор утиче на безбедност
саобраћаја у великој мери, нешто мањи број њих (43%) сматра да умор утиче али не
у великој мери на безбедност саобраћаја, док остатак чине возачи који немају
формиран став по овом питању (1%). Слична расподела је утврђена и када су у
питању возачи комби возила и путничких аутомобила, док међу возачима теретних
возила највећи удео чине они који сматрају да умор утиче у одређеној мери на
безбедност саобраћаја (57%), а нешто мањи број њих сматра да умор веома утиче на
безбедност на путевима (39%) (Слика 1).
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Слика 1. Анализа ставова професионалних возача о утицају умора на безбедност
саобраћаја у односу на возило којим управљају као професионални возачи

Међу возачима који, као професионални возачи, управљају теретним возилима
и комби возилима је највећи број оних који су упознати са системима за детекцију
умора код возача (57%, 45%), док најмање учешће међу возачима теретних возила
имају они који су чули за ове системе али не знају како функционишу (17%), а међу
возачима комби возила они који нису чули за ове системе (25%). Када су у питању
возачи аутобуса, највећи број је оних који нису чули за системе чија је улога да
надгледају возача и упозоравају га уколико вози поспан и уморан (44%), затим следе
они који су чули али не знају како ови системи функционишу (30%), док је најмањи
број оних који су упознати са овим системима (26%). Више од половине
професионалних возача који управљају путничким аутомобилом је чуо за системе
за детекцију умора али не зна како функционишу (60%) (Слика 2).
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Слика 2. Анализа ставова професионалних возача о познавању система за детекцију
умора код возача у односу на возило којим управљају као професионални возачи

Међу возачима свих категорија возила је веће учешће оних који би желели да
њихово возило поседује систем за детекцију умора. Учешће ових возача је највеће
међу возачима аутобуса и теретних возила (по 85%), а најмање међу возачима
путничких аутомобила (60%). Када су у питању возачи комби возила, 67% њих би
волело да њихово возило поседује овакав систем (Слика 3).
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Слика 3. Анализа жеље професионалних возача да њихово возило поседује систем за
детекцију умора код возача у односу на возило којим управљају као професионални возачи

3.2.

Статистичка анализа прикупљених података

Просечна оцена става

За сваку од мера усмерених на отклањање умора је утврђена просечна оцена на
основу појединачних оцена које су возачи, на скали од 1 до 5, додељивали овим
мерама и поступцима. Испитаници су највећу просечну оцену учесталости примене
одређених мера са циљем отклањања умора у току вожње (3,29) дали мери која
подразумева заустављање возила и прављење паузе, што је издваја као најчешће
примењивану меру. Нешто мања просечна оцена (3,18) је додељена изјави да
професионални возачи када осете умор у току вожње отворе прозор, смање грејање
или укључе климу. Најмању просечну оцену (1,46) има мера која подразумева
понуду путнику да он управља возилом. Професионални возачи чешће укључују
радио и праве паузу како би одспавали, него што конзумирају кофеин и енергетске
напитке и разговарају са путницима, како би елиминисали или ублажили утицај
умора и поспаности на психофизичке способности за управљање возилом (Слика 4).
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Слика 4. Просечна оцена учесталости примене одређених мера са циљем отклањања
умора током управљања возилом од стране професионалних возача

Када је у питању утицај старости професионалних возача на просечну оцену
учесталости примене одређених мера и поступака са циљем отклањања умора у току
вожње, утврђено је да постоји значајна веза између просечне оцене става и старосне
категорије возача (Kruskal-Wallis Н тест; p = 0,013). Додатним, Mann-Whitney U
тестовима је утврђено да старосна категорија испитаника 19 - 35 година има
статистички значајно већу просечну оцену учесталости примене мера пртив умора
у односу на старосне категорије 36 - 45 и 46 - 55. Разлике између осталих старосних
категорија нису статистички значајне, у погледу просечне оцене учесталости
примене ових мера. Величина утицаја је мала и креће се у опсегу од 0,18 до 0,22.
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Kruskal-Wallis Н тестом је утврђено да постоји статистички значајна разлика
између професионалних возача са различитим стажом када је у питању просечна
оцена учесталости примене мера за отклањање умора возача у току вожње (p =
0,002). Статистички значајна разлика у просечној оцени учесталости примене
наведених мера је, применом Mann-Whitney U теста, утврђена између категорије
возача са најмањим возачким стажом (до 10 година) и осталих категорија, изузев
групе возача чији је возачки стаж 16 - 20 година. Утврђено је да група возача са
најмањим возачким стажом чешће од осталих примењује наведене мере и поступке.
Величина утицаја се креће у опсегу од 0,23 до 0,40.
Међутим, Kruskal-Wallis Н тест је показао да не постоји значајна статистичка
зависност између пређене километраже професионалних возача и просечне оцене
учесталости примене мера (p = 0,166).
Применом Kruskal-Wallis Н теста је утврђено да између просечне оцене
учесталости примене мера против умора и највише категорије коју поседују
професионални возачи постоји значајна статистичка веза мера (p = 0,000). Помоћу
Mann-Whitney U теста је утврђено да професионални возачи који имају возачку
дозволу Б или Ц категорије чешће примењују анализиране мере за отклањање умора
од возача чија је највиша категорија коју поседују Д или ДЕ. Такође, возачи чија је
највиша категорија коју поседују ЦЕ анализиране мере против умора чешће
примењују од возача који поседују возачку дозволу Д или ДЕ категорије.
Минимална величина утицаја јесте 0,19, док је највећа величина утицаја 0,34.
Када је у питању категорија возила којом испитаници управљају као
професионални возачи, утврђено је да врста возила утиче на оцену учесталости
примене одређених мера са циљем ублажавања или елиминисања умора у току
вожње (Kruskal-Wallis Н тест; p = 0,000). Применом додатног Mann-Whitney U теста
је утврђено да возачи аутобуса ређе примењују анализиране мере против умора у
односу на возаче осталих категорија возила, као и то да се возачи комби возила
чешће одлучују на примену ових мера и поступака у односу на возаче теретних
возила. Величина утицаја се креће у распону од 0,21 до 0,35.
Анализом података, помоћу Kruskal-Wallis Н теста, је утврђено да постоји
статистички значајна веза између примене мера и поступака за отклањање умора и
броја радних сати професионалних возача у току недеље (p = 0,031). Разлике између
група возача који недељно раде различити број сати у погледу учесталости примене
анализираних мера је испитана помоћу Mann-Whitney U теста. Утврђено је да
постоји значајна статистичка разлика између ових група возача и да возачи који раде
мање од 45 сати недељно ређе примењују мере и поступке за отклањање умора од
возача чији је број радних сати у току недеље већи од 45. Величина утицаја је мала
и налази се у опсегу од 0,13 до 0,19.
Такође је утврђено да не постоји значајна статистичка веза између примене мера
против умора и броја сати сна професионалних возача (Kruskal-Wallis Н тест; p =
0,078).
Kruskal-Wallis Н тестом је утврђено да просечна оцена учесталости примене
наведених мера зависи од тога да ли је анкетираним возачима тешко да заспе или не
(p = 0,042). Додатним Mann-Whitney U тестом је утврђено да они професионални
возачи којима никада није тешко да заспе чешће примењују анализиране мере како
би неутралисали утицај умора у току вожње у односу на возаче којима је понекад
тешко да заспе. Величина утицаја је мала и има вредност 0,17.
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У оквиру анализе, испитивана је зависност учесталости примене наведених мера
у односу на то да ли су се анкетирани професионални возачи изјаснили да се након
спавања осећају одморно, како-кад и уморно. Kruskal-Wallis Н тестом је потврђено
да постоји статистички значајна веза између ових варијабли (p = 0,000). Помоћу
додатног Mann-Whitney U теста је утврђено да професионални возачи који се буде
одморни чешће у току вожње примењују неке од мера чији је циљ неутралисање
утицаја умора на вожњу у односу на остале возаче. Величина утицаја је мала и креће
се од 0,18 до 0,26.
Применом Kruskal-Wallis Н теста испитана је зависност између учесталости
примене мера за смањење умора код возача и њихове процене о томе да ли спавају
много, довољно или недовољно. Утврђено је да постоји значајна веза између ове две
променљиве (p = 0,000). Додатним Mann-Whitney U тестом је утврђено да постоји
статистички значајна разлика између група возача којим сматрају да спавају много,
довољно или недовољно, када је у питању просечна оцена учесталости примене
посматраних мера и поступака за отклањање умора и поспаности у току вожње.
Возачи који сматрају да много спавају чешће примењују мере и поступке за
отклањање умора него остали, док возачи који сматрају да довољно спавају чешће
прибегавају овим мерама него када су у питању возачи који сматрају да недовољно
спавају. Величина утицаја је мала и налази се у распону од 0,15 до 0,27.
Између учесталости примене мера за ублажавање умора и става професионалних
возача о утицају умора на безбедност саобраћаја не постоји статистички значајна
веза, што је утврђено применом Kruskal-Wallis Н теста (p = 0,687).
Kruskal-Wallis Н тестом је утврђено да постоји статистички значајна веза између
примене мера за отклањање умора код возача у току вожње и њиховог познавања
система за детекцију умора (p = 0,000). Додатним Mann-Whitney U тестом је
утврђено да професионални возачи који су упознати са системима за детекцију
умора чешће примењују мере за отклањање умора од осталих. Величина утицаја је
мала и креће се од 0,19 до 0,25.
Анализом је, на основу Mann-Whitney U теста, утврђено да не постоји
статистички значајна разлика у примени мера за отклањање умора између оних
возача који би волели да њихово возило поседује систем за детекцију умора возача
и оних који то не би желели (p = 0,052).
4.

ДИСКУСИЈА

Када је реч о општим питањима, највећи утицај на примену мера за отклањање
умора има возачки стаж. Утврђено је да возачи са најмањим возачким стажом чешће
примењују ове мере и поступке од осталих, што се може сматрати последицом
особине младих возача да олако прихватају ризике и да често нису свесни свог
ризичног понашања. Следећи фактор, према величини утицаја, јесте категорија
возила којим испитаници управљају као професионални возачи. Резултати теста
показују да возачи аутобуса ређе од осталих примењују мере за смањење и
елиминисање умора у току вожње, док возачи комби возила ове мере чешће
примењују него возачи теретних возила. Возачи аутобуса ређе примењују мере за
отклањање умора, што је могућа последица чињенице да ова група возача није сама
у возилу, као што је то случај са возачима теретних и комби возила, и због тога теже
препознаје знаке умора и поспаности. Највиша категорија возачке дозволе коју
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испитаник поседује представља наредни фактор по рангу, а затим следи старост
возача и број радних сати у току недеље. Возачи млађи од 35 година, као и возачи
који недељно раде више од 45 сати, чешће примењују мере за отклањање умора од
осталих. Анализом је утврђено да пређена километража нема статистички значајан
утицај на учесталост примене наведених мера (Табела 1).
Табела 1. Преглед утицаја анализираних фактора, у оквиру општих питања, на
просечну оцену учесталости примене мера и поступака за отклањање умора
Ранг

Фактор

Примењени Резултат Величина
тест
теста
утицаја

1

Возачки стаж

χ2 (7, 297)
Kruskal= 20,689;
Wallis H тест
p = 0,002

r = 0,23 0,40

2

Категорија возила
χ2 (4, 300)
којом возачи
Kruskal= 52,515;
управљају као
Wallis H тест
p = 0,000
професионални возачи

r = 0,21 0,35

3

Највиша категорија
возачке дозволе коју
возач поседује

χ2 (5, 301)
Kruskal= 27,248;
Wallis H тест
p = 0,000

r = 0,19 0,34

4

Старост

χ2 (4, 301)
Kruskal= 10,776;
Wallis H тест
p = 0,013

r = 0,18 0,22

5

Број радних сати у
току недеље

KruskalWallis H тест

χ2 (3, 285)
= 6,954;
p = 0,031

r = 0,13 0,19

6

Пређена километража

KruskalWallis H тест

χ2 (5, 296)
= 6,478;
p = 0,166

-

Закључак
Учесталост примене мера и поступака за
отклањање умора у великој мери зависи од
возачког стажа возача. Група возача са најмањим
возачким стажом чешће од осталих примењује
наведене мере.
Анализом је утврђено да возачи аутобуса ређе
примењују мере за отклањање умора од возача
осталих категорија возила, док возачи комби
возила ове мере чешће примењују него возачи
теретних возила.
Категорија возачке дозволе коју професионални
возачи поседују има значајан утицај на примену
мера за отклањање умора. Возачи чија је највиша
категорија коју поседују Б, Ц или ЦЕ чешће
примењују ове мере него возачи који поседују
возачку дозволу Д или ДЕ категорије.
Старост има значајан утицај на примену мера за
отклањање умора код возача. Старосна категорија
возача 19 - 35 година има статистички значајно
већу просечну оцену учесталости примене ових
мера од осталих старосних група.
Број радних сати у току недеље има статистички
значајан утицај на учесталост примене
наведених мера. Возачи који недељно раде мање
од 45 сати ређе примењују ове мере него возачи
који недељно раде више од 45 сати.
Пређена километража нема статистички значајан
утицај на учесталост примене мера за отклањање
умора код професионалних возача.

Табела 2. Преглед утицаја анализираних фактора, у оквиру питања о количини и
квалитету сна возача, на просечну оцену учесталости примене мера и поступака за
отклањање умора
Ранг

1

2

Фактор

Примењени
тест

Резултат
теста

Да ли се
професионални возачи
χ2 (3, 300) =
Kruskalнакон спавања осећају
15,689;
Wallis H тест
одморно, како-кад или
p = 0,000
уморно
Да ли је
χ2 (4, 303) =
професионалним
Kruskal8,203;
возачима тешко да
Wallis H тест
p = 0,042
заспе или не

3

Да ли професионални
возачи сматрају да
χ2 (3, 302) =
Kruskalспавају много,
15,762;
Wallis H тест
довољно или
p = 0,000
недовољно

4

Број сати сна у току
дана
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KruskalWallis H тест

χ2 (5, 302) =
8,386;
p = 0,078

Величина
утицаја

Закључак

r = 0,18 0,26

Возачи који се буде одморни чешће у току
вожње примењују мере за отклањање или
ублажавање умора у односу на остале возаче.

r = 0,17

r = 0,15 0,27

-

Професионални возачи којима никада није
тешко да заспе чешће примењују мере чији је
циљ да отклоне умор код возача у току вожње
него возачи којима је понекад тешко да заспе.
Возачи који сматрају да много спавају чешће
примењују мере за отклањање умора од
осталих, док возачи који сматрају да довољно
спавају учесталије примењују ове мере и
поступке од оних који сматрају да спавају
недовољно.
Не постоји статистички значајна веза између
примене мера за отклањање умора у току
вожње и дневног броја сати сна возача.
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Међу питањима о количини и квалитету сна возача, највећи утицај има питање
које се односи на субјективан осећај возача о томе да ли се након спавања осећају
одморно, како-кад или уморно. Возачи који су након спавања одморни чешће
примењују мере за отклањање умора у току вожње од осталих, што може бити
последица већег субјективног осећаја умора ове групе возача. Утврђено је да возачи
који немају проблем да заспе, као и возачи који сматрају да много спавају, чешће
прибегавају наведеним мерама како би отклонили умор и поспаност у току вожње.
Ово се може сматрати последицом веће склоности за падањем у сан људи који много
спавају или лако заспе. Број сати сна у току дана нема статистички значајан утицај
на примену ових мера (Табела 2).
У оквиру треће групе питања, највећи утицај има степен познавања система за
детекцију умора код возача. Мере за отклањање умора у току вожње чешће
примењују возачи који су упознати са системима за детекцију умора код возача.
Став возача о утицају умора на безбедност саобраћаја, као и жеља да њихово возило
поседује систем за детекцију умора, немају статистички значајан утицај на
учесталост примене наведених мера (Табела 3).
Табела 3. Преглед утицаја анализираних фактора, у оквиру питања о утицају
умора на безбедност саобраћаја и системима за детекцију умора, на просечну оцену
учесталости примене мера и поступака за отклањање умора
Ранг

Фактор

Примењени
тест

Резултат
теста

1

Познавање система за
χ2 (3, 300) =
Kruskalдетекцију умора код
15,813;
Wallis H тест
возача
p = 0,000

2

Став возача о утицају
умора на безбедност
саобраћаја

3

Да ли би
професионални возачи
MannU = 4617,500;
желели да њихово
Whitney U
z = -1,944;
возило поседује систем
тест
p = 0,052
за детекцију умора или
не

KruskalWallis H тест

χ2 (3, 302) =
0,750;
p = 0,687

Величина
утицаја

Закључак

-

Утврђено је да не постоји статистички значајна
веза између примене мера за отклањање умора
у току вожње и жеље возача да њихово возило
поседује систем за детекцију умора.

Познавање система за детекцију умора има
значајан утицај на учесталост примене
r = 0,19 - одређених мера за отклањање умора. Ове мере
су чешће примењене од стране возача који су
0,25
упознати са системима за детекцију умора него
од стране осталих возача.
Не постоји статистички значајна веза између
ставова професионалних возача о утицају
умора на безбедност саобраћаја и учесталости
примене мера за отклањање умора.

Слична истраживања спроведена у Србији указују да возачи недовољно спавају
ноћу, због чега недостатак сна надокнађују након посла. Дневно у просеку возе око
7,5 сати, а када осете поспаност у току вожње најчешће конзумирају кафу или
слушају радио. Утврђено је да радници који раде по сменама, више времена проводе
управљајући возилом у ноћним сатима и чешће су поспани у току вожње. Ова
истраживања су показала да је око 17% испитаника бар једном заспало док је
управљало возилом, од чега је 32% њих заспало у току вожње више од 4 пута у
последње 2 до 3 године (Давидовић, 2013).
Професионални возачи који конзумирају кофеин са циљем отклањања умора
имају мањи субјективни осећај поспаности него возачи који слушају радио како би
отклонили умор. Утврђено је да возачи који возе више чешће конзумирају кофеин у
односу на слушање радија са циљем отклањања умора. Такође, возачи који возе
више имају већи субјективни осећај умора (Вујанић et al.,).
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5.

ЗАКЉУЧАК

Да би возач на безбедан начин управљао возилом неопходно је да поседује
одређене психофизичке способности. Психофизичка способност човека да управља
моторним возилом подразумева и то да возач мора бити одморан како би на
безбедан начин учествовао у саобраћају. Умор, као важан фактор безбедне вожње,
је посебно значајан када је реч о професионалним возачима, пре свега зато што ови
возачи дуг временски период проводе управљајући возилом, при чему паузе
намењене за одмор најчешће нису искоришћене на адекватан начин. Поред тога што
умор возача може проузроковати настанак опасне ситуације, а затим и саобраћајне
незгоде, умор драстично утиче и на способност возача да адекватно одреагује у
опасним ситуацијама које су настале као последица неких других фактора.
Како би се унапредила ова област безбедности саобраћаја потребно је
системским мерама деловати пре свега на возаче професионалце, али и на остале
возаче. Ове мере је првенствено потребно реализовати на нивоу локалне заједнице.
Мера која би допринела повећању безбедности професионалних возача јесте
едукација ове групе возача о утицају умора на психофизичке способности за
управљање возилом, начину испољавања умора, ризику од саобраћајних незгода
које су узроковане умором возача, као и последицама које том приликом настају.
Позитивни ефекти би били остварени и реализацијом кампања на тему умора
професионалних возача, подршком возача од стране управе транспортних
компанија, као и доследнијом применом законских одредби које регулишу време
управљања возилом.
6.
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НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТСКИ РАД

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЛОКАЦИЈА СА ВИСОКОМ ГУСТИНОМ
СТРАДАЊА ПЕШАКА НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ НОВОГ САДА
IDENTIFICATION OF HIGH-DENSITY LOCATIONS WITH
PEDESTRIAN ACCIDENTS IN THE URBAN AREA OF NOVI SAD
Милан Лазаревић1, Милош Раковић2
Резиме: Пешаци спадају у најрањивије учеснике у саобраћају, а њихово страдање посебно је
изражено у урбаним срединама. Од када су пројектовани савремени транспортни системи,
мало пажње се посвећује самом пешачењу. Пешачки систем нуди велике могућности, али
захтева што хитније реализовање и рад многих институција локалних заједница, као и свих
учесника у саобраћају. Прве анализе страдања пешака треба да дају одговор где и када
пешаци највише страдају. Место и време настанка саобраћајних незгода су од значаја за
схватање и разумевање услова настанка незгода како би се планирале превентивне
активности. У оквиру рада су приказани резултати временско – просторне анализе страдања
пешака на подручју Новог Сада у периоду од 2008. до 2011. године. Са циљем
идентификације локација са високом густином саобраћајних незгода примењена је Кернел
метода у оквиру Географског информационог система (ГИС).
Кључне речи: Пешаци, географски информациони систем (ГИС), кернел анализа (КДЕ)
Abstract: Pedestrians are the most vulnerable road users, and their plight is particularly pronounced
in urban areas. Since when are designed modern transport systems, little attention is paid to the hike.
Pedestrian system offers great opportunities, but it requires urgent implementation and operation of
many institutions of local communities, as well as all the participants. First analyzes of starvation
pedestrians should answer when and where pedestrians suffer the most. The place and time of
occurrence of accidents are important for the understanding and comprehension of conditions
accidents, in order to plan preventive activities. In the paper presents the results of the time - spatial
analysis sufferings of pedestrians in the area of Novi Sad in the period from 2008 to 2011. With the
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aim of identifying locations with a high density of traffic accidents Kernel method was applied in
the context of the Geographical Information System (GIS).
Keywords: Pedestrians, Geographic Information System (GIS), Kernel density estimation (KDE)

1.

УВОД

Безбедност пешака представља озбиљан проблем за безбедност саобраћаја
широм света. Пешаци су најрањивији учесници у саобраћају, а њихова повећана
рањивост се приписује, с једне стране недостатку брзине, масе и заштите у односу
на друге учеснике у саобраћају, а са друге стране њиховим посебним
карактеристикама и понашању, које утичу на природу њихове интеракције са
моторизованим саобраћајем (OECD, 1998, 2012; Yannis et al., 2007; ERSO, 2008).
Разумевање основне структуре саобраћајних незгода у којима су страдали пешаци
је значајно за побољшање безбедности саобраћаја. У саобраћајним незгодама у
којима учествују возило и пешак код одраслих лица, 19 пута су веће шансе да je
последица незгода са смртним исходом, него у незгодама у којима учествују возило
– возило, док ризик од смртног исхода варира у зависности од старости и пола
(Department of the Environment, Transport and the Regions, 1999).
У САД је током 2007. године око 73% пешака погинуло у урбаним срединама
(NHTSA, 2008). Истраживања у Европи показују сличан тренд, већина незгода са
погинулим пешацима дешава се у урбаним срединама (SafetyNet, 2009). Последње
три деценије број погинулих пешака у саобраћајним незгодама је у паду. Проценат
погинулих пешака од 1990. године до данас је опао за око 53%, при чему овај тренд
опада брже него када су у питању неке друге категорије учешћа. Овај пад је
директна последица евидентног смањења брзине у урбаним подручјима и дејства на
друге узрочне факторе, што је омогућено кроз ефикасну принуду и друге мере
којима су учињени значајни напори у циљу смањења страдања пешака (IRTAD,
2011). Међутим, када се посматра укупан број погинулих у саобраћајним незгодама
проценат пешака који су погинули је још увек релативно висок, око 17% (SafetyNet,
2009).
Постоје значајне разлике у процентуалном учешћу пешака у укупном броју
погинулих између земаља и креће се од 9,4% у Холандији до 35,3% у Малти. Стопа
смртности пешака варира од 5,5 погинулих пешака на милион становника у
Шведској до 46,0 погинулих пешака на милион становника у Пољској (SafetyNet,
2007). У земљама са ниским дохотком изражено је страдање пешака, што потврђује
чињеница да у овим земљама 45% од укупног броја чине пешаци, посматрано по
категоријама учешћа (Naci et al., 2009). У структури погинулих, пешаци су чинили
27% од укупног броја погинулих на територији Републике Србије у 2015. години
(Агенција за безбедност саобраћаја, 2016.), док је у периоду од 2011. до 2015.
погинуло је 805 пешака, а повређено 14633.
Идентификација и рангирање локација са високом густином незгода са
пешацима, као и утврђивање специфичности обележја настанка незгода и страдања
пешака, имају значајну улогу у развоју ефикасне стратегије за побољшање
безбедности пешака. То омогућава да се квалитетније изврши одабир мера
безбедности саобраћаја у функцији идентификованог проблема.
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Саобраћајне незгоде са пешацима се најчешће догађају у јутарњим и
поподневним часовима, када је због сврхе путовања на посао обим саобраћаја
највећи и повећана пешачка активност. За саобраћајне незгоде са погинулим лицима
типичан је каснији период дана између 17 и 23 часа, када се као фактори најчешће
појављују алкохол и смањена видљивост (Zegeer & Zegeer, 1988). Према
истраживању The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) у 2003.
години 54% пешака је погинуло у периоду између 16 часова и поноћи.
До сада су спроведена ограничена истраживања саобраћајних незгода у којима
су учествовали пешаци, када се посматрају обележја везана за простор и време и
углавном су резултати квантификовани табелама и представљени графички.
Међутим, постоје само неки аутори (Plug et al., 2011.; Blazquez et al., 2012;
Prasannakumar et al., 2011) који су у својим истраживањима анализирали
интеракцију између простора и времена.
Основни корак у процесу решавања проблема страдања пешака је
идентификовање и визуелизација зона или локација на којима постоје највећи
проблеми и где инжењерске, образовне и мере принуде могу бити најкорисније.
Најбољи начин за овај процес је примена географског информационог система
(ГИС) који омогућава приказивање мапа густине саобраћајних незгода према
одређеним временским обележјима.
Коришћење компјутерског софтвера Geographic Information Systems (GIS)
представља један од популарнијих метода просторне анализе. Потенцијал примене
GIS-а је у распону од једноставних приказивања незгода у виду плотова или
геокодираних локација незгоде, до просторних захтева који идентификују врсту
саобраћајне незгоде (Hank Mohle and Associates, 1996). Посебна специфичност
примене GIS-а је идентификација просторних кластера незгода кроз Kernel Density
Estimation (KDE) (Levine et al., 1995; Kim et al., 1995; NCCGIA, 2000; Schneider et al.,
2001; Anderson, 2009).
У овом раду је применом Кернел методе извршена идентификација локација са
високом густином саобраћајних незгода са пешацима у функцији одређених
временских образаца.
2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Подаци о саобраћајним незгодама

Подаци коришћени у истраживању добијени су од Одељења саобраћајне
полиције у Новом Саду. Извор података чинили су: (1) званична статистика о
саобраћајним незгодама, која садржи основне информације о незгоди (локација,
време...), учесницима у незгоди (пол, старост...) и возилу (врста возила, година
производње...); (2) дневни полицијски извештаји, који садрже дескриптивни опис
сваке саобраћајне незгоде (начин кретања учесника у незгоди, конкретнији опис
локације незгоде...). Комбинованом применом ова два извора података
идентификована су најзначајнија обележја саобраћајних незгода која су коришћена
у истраживању.
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2.2.

Геокодирање података о саобраћајним незгодама са пешацима

Опис локација саобраћајних незгода које су се догодиле у урбаном подручју, у
полицијској бази података заснива се на два референтна система: кућна адреса
(street address) за незгоде које су се догодиле на деоници пута и имена улица које се
укрштају или спајају за саобраћајне незгоде које су се догодиле на раскрсницама
(street name/reference street). Пошто овакав опис незгоде има ограничења и
непрецизан је за поступак геокодирања, извршена је допуна података на основу
дневних полицијских извештаја у којима је дат детаљан опис догађаја. Геокодирање
локација у склопу дигиталних мапа извршено је тако што је сваки догађај
(саобраћајна незгода) представљен тачком на мапи, а положај је дефинисан на
основу описа из дневног полицијског извештаја. На овај начин значајно је повећана
прецизност података и елиминисан недостатак постојеће полицијске базе података
о саобраћајним незгодама. Свака незгода је појединачно анализирана и њој су
придружене координате и примарни кључ (ID) који представља везу са допуњеном
полицијском базом података о саобраћајним незгодама.
2.3.

Технике за просторну анализу

Један од најважнијих проблема са којима се сусрећу доносиоци одлука је где и
када применити одређене мере тако да оне имају најповољнији утицај на безбедност
саобраћаја. ГИС представља веома важан и свеобухватан менаџерски алат који је
способан да обухвати огромне базе података којима се може манипулисати на
ефикасан начин. ГИС обезбеђује основу за анализу и визуелизацију података,
утврђујући везу између њих и њихово графичко представљање на мапама. Примена
ГИС-а омогућава повезивање података о незгодама и путу, израчунавање
фреквенције и стопе незгода, избор променљивих за стратификацију средње
вредности и стандардног одступања стопе незгода (Liang et al., 2005). Поред тога
могуће је идентификовати локације са великом густином незгода, визуелизацију
података о локацији саобраћајних незгода, статистичку анализу одабраних
саобраћајних незгода за одређени временски период (Erdogan et al., 2008).
Саобраћајне незгоде су догађаји који се у простору могу представити тачком.
Тачкама се тешко описују одређена обележја саобраћајних незгода и јавља се
проблем приликом визуелизације због преклапања две или више тачака на истој
локацији. Због тога је примењена Кернел анализа (Kernel Density analysis) која
рачуна густину саобраћајних незгода на одређеном подручју и на овај начин
отклања недостатке тачкастог приказивања саобраћајних незгода у простору.
Резултат ове методе су растерске мапе са континуалним површинама одређене боје,
при чему свака боја представља одређени интервал незгода. Најчешће се ове
површине на којима се налази мањи број незгода представљају светлијим бојама, а
тамније површине означавају локације са већом густином. Величина ових површина
зависи од ширине појаса (bandwidth) која се произвољно бира и зависи од околности
и субјективне процене истраживача.
Већа ширина појаса обухвата више саобраћајних незгода у разматрање, што
резултује глађем растерском излазу (smoother output raster) (Слика 1). Често је
неопходно испробати више варијанти, логички их испитати и коначно одабрати
прикладну величину. У овом раду одабрана је ширина појаса 200 m и величина
ћелије 25 m. Кернел метода дели анализирани простор у унапред дефинисани број
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ћелија. Уместо разматрања окружења сваке ћелије (једноставан метод), овај метод
„црта“ круг око сваке тачке (незгоде) (Слика 2) (Anderson, 2009).

Слика 1. Ефекат избора ширине
појаса метода (Plug, 2011)

Слика 2. Принцип Кернел методе
(Erdogan, 2008)

Кернел метода је математички софистицирана процедура за одређивање густине
саобраћајних незгода и омогућава лакшу идентификацију локација са високом
густином незгода (Pulugurtha et. al, 2007) и због тога је примењена у овом раду.
У математичком смислу Кернел метода (Kernel Density Estimation) је
представљена следећим изразом (Shi, 2010, прилагођено према Silverman, 1986):


ᐦሺ௫ǡ௬ሻ ൌ

݀ǡሺ௫ǡ௬ሻ
ͳ
ܭቆ
ቇሺͳሻ
ଶ
݄
݄݊
ୀଵ

где је:
ᐦሺ௫ǡ௬ሻ – процењена густина на локацији (x, y),
݊ – укупан број саобраћајних незгода који се разматра,
݄ – ширина појаса локације,
݀ǡሺ௫ǡ௬ሻ – растојање између i-tе саобраћајне незгоде и локације (x,y) i
 – ܭfunkcija gustine.
3.

РЕЗУЛТАТИ

На урбаном подручју града Новог Сада у анализираном периоду од 2008. до
2011. године догодиле су се 764 саобраћајне незгоде у којима су, као учесници,
настрадали пешаци.
У оквиру просторне расподеле укупног броја саобраћајних незгода за период од
2008. до 2011. године уочавају се четири локације са високом густином незгода. Оне
су распоређене на раскрсницама дуж Булевара Ослобођења, где и јесте највећи обим
пешачких токова и токова возила (Слика 4-ж).
Како би се јасније дефинисала структура саобраћајних незгода са настрадалим
пешацима, извршена је просторна расподела према специфичним добима током
дана, према данима у седмици, као и према радним данима или данима викенда.
Оваква расподела омогућава да се уоче места са високом густином незгода која нису
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уочљива у укупној структури и да се дефинишу одређене просторне специфичности
саобраћајних незгода са настрадалим пешацима у функцији временских обележја.
Слике 3, 4 и 5 илуструју како просторна расподела саобраћајних незгода са
настрадалим пешацима варира, према дефинисаним временским обележјима.

а) Времениски период од 00:00 до 05:59

б) Временски период од 06:00 до 11:59

ц) Временски период од 12:00 до 17:59
д) Временски период од 18:00 до 23:59
Слика 3. Просторна расподела саобраћајних незгода са пешацима по временским
периодима у току дана, Нови Сад, 2008-2011

Анализом просторне расподеле саобраћајних незгода са настрадалим пешацима
дата је илустрација места која су карактеристична за одређена доба дана (Слика 3).
Дан је подељен у четири доба, а то су периоди 00:00-05:59, 06:00-11:59, 12:00-17:59
и период 18:00-23:59, који су одређени на основу претпоставки о одређеним
активностима, као и факторима везаним за околину. Са слике се уочава да се у
ноћном периоду јављају места са високом густином незгода на најфреквентнијим
раскрсницама, које се налазе у централном делу града или у близини места на која
људи иду ради забаве. Такође се уочава, у јутарњим периодима и периодима у току
дана јављају места са високом густином незгода углавном у близини
административних подручја града, пијаца и школа, као и на локацијама у близини
трговинских радњи или других комерцијалних објеката.
Анализом просторне расподеле саобраћајних незгода са настрадалим пешацима
дата је илустрација места по данима у току седмице (Слика 4). Овде се примећује да
се понедељком, уторком, средом и четвртком долази до саобраћајних незгода на
више локација на територији града него што је то петком, суботом и недељом.
Оправдање за то је повећан степен мобилности становништва ради обављања
различитих активности. Недељом – нерадни дан (Слика 4-е) долази до саобраћајних
незгода на најмање локација из разлог смањене броја путовања.
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а) Понедељак

б) Уторак

в) Среда

г) Четвртак

д) Петак

ђ) Субота

е) Недеља
ж) Укупно
Слика 4. Просторна расподела густине саобраћајних незгода са пешацима по данима и
укупно, Нови Сад, 2008-2011
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Анализом просторне расподеле саобраћајних незгода са настрадалим пешацима
дата је илустрација места по радним данима и данима викенда (Слика 5). Уочава се
да се места са високом густином незгода током радних дана налазе у зонама
предвиђеним за становање, у великим комерцијалним подручјима, у близини
аутобуске и железничке станице, као и у близини административних центара.
Данима викенда се истичу места са високом густином незгода која се налазе у
близини међуградске аутобуске станице и у зони Најлон пијаце.

а) Радни дани
б) Викенд
Слика 5. Просторна расподела саобраћајних незгода са пешацима у зависности од
тога да ли су радни дани (а) или викенд (б), Нови Сад, 2008-2011

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Иако се последњих деценије број настрадалих пешака смањује, овај проблем је
и даље актуелан и захтева даља разматрања. У циљу идентификације узрока
страдања пешака, обележја понашања, идентификације и рангирања опасних места
је спроведено много истраживања. За њих су коришћене различите технике и методе
које третирају поједина обележја (Al-Ghamdi, 2002; Beck et al., 2009) или имају
мултиваријантни приступ (Fontaine & Gourlet, 1997; Mabunda et al., 2008).
Примарни циљ рада је био да се визуелно прикаже просторна расподела
саобраћајних незгода са настрадалим пешацима, која омогућава да се уоче одређена
обележја. То даље омогућава сагледавање просторних обележја и идентификацију
локација са високом густином незгода које се у укупној структури не могу уочити.
Идентификација просторних обележја обезбеђује да се одреде смернице и дају
одговори на питања где и када је најефикасније применити одговарајуће
превентивне мере и спровести одређене интервенције. Такође, створена је подлога
за идентификацију места са високом густином незгода и њихове анализе према
одређеним критеријумима применом ГИС методологије.
Примена ГИС технологије омогућава да се на ефикаснији начин прикаже
просторна расподела саобраћајних незгода у функцији одређених обележја. Пример
за то је Кернел метода, где се уместо класичног тачкастог приказа саобраћајних
незгода, њеном применом омогућује да се сагледа густина саобраћајних незгода са
настрадалим пешацима и да се једноставно одреде локације са високом густином.
Са таквим приступом се уочавају одређене разлике за поједине временске периоде
и ствара се подлога за тачно и ефектније спровођење одређених мера.
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Приликом самог истраживања постојала су одређена ограничења. Пре свега то
се односи на сам квалитет база података, односно на опис локација саобраћајних
незгода. Како би се овај проблем решио, а и сам процес поједноставио, неопходно
је увести процедуру евидентирања локација саобраћајних незгода путем
координата. На тај начин би се много уштедило на самом времену прикупљања
података, а и касније приликом спровођења разних анализа.
Такође, корисне информације за будућа истраживања и акције се добијају
методама и техникама визуелизације просторне расподеле саобраћајних незгода,
које могу учинити путеве безбедније за све учеснике у саобраћају.
На нивоу локалних самоуправа резултати могу бити корисни у погледу
сагледавања проблема на критичним локацијама и доношења правилних одлука.
Што се тиче даљих истраживања, од великог значаја би било да се детаљно
истражи да ли и како на страдање пешака утичу услови саобраћаја, број
саобраћајних трака, ширина и геометрија саобраћајнице, начина уређења и ширине
пешачких прелаза итд., да би се благовремено могле спровести одговарајуће
контрамере, са циљем смањења броја страдалих пешака.
5.
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НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТСКИ РАД

АНАЛИЗА СТАВОВА, ЗНАЊА И САМОПРИЈАВЉЕНОГ
ПОНАШАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ANALYSIS OF ATTITUDES, KNOWLEDGE AND SELFREPORTED
BEHAVIOUR OF PROFESSIONAL DRIVERS IN THE TERRITORY OF
THE REPUBLIC OF SRPSKA
Ивана Станић1
Резиме: Професионални возачи су лица која свакодневно управљају возилом и на такав
начин зарађују за живот. Чињеница је да професионални возачи свакодневно проведу велики
број сати на путевима. Управљањем возилом у саобраћају професионални возачи стичу
искуство, које у великој мери може да допринесе унапређењу безбедности свих учесника у
саобраћају. Предмет овог рада јесу ставови, знања и самопријављено понашање
професионалних возача на територији Републике Српске. Истраживање је спроведено на
територији Републике Српске, на подручју пет градова (Добој, Источно Сарајево, Бања Лука,
Приједор и Требиње). Метод који је коришћен приликом истраживања је анкета, а укупан
узорак који је анализиран обухвата 172 професионална возача. Основни циљ рада јесте да се
анализом ставова, знања и самопријављеног понашања професионалних возача дају
закључци који ће омогућити унапређење безбедности саобраћаја у локалним заједницама на
територији Републике Српске.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, професионални возачи, понашање, ставови, знање
Abstract: Professional drivers are persons who drive a vehicle every day to make a living from it.
The fact is that professional drivers spend a large number of hours on the roads every day. Driving
professional drivers gain experience, which can greatly contribute to improve safety of all traffic
participants. The subject of this paper are attitudes, knowledge and self-reported behavior of
professional drivers on the territory of the Republic of Srpska. The survey was conducted on the
territory of the Republic of Srpska, in the area of five cities (Doboj, Istočno Sarajevo, Banja Luka,
Prijedor and Trebinje).The method used during the research is survey and the total sample that was
analyzed is 172 professional drivers. The primary goal is that through analysis of attitudes,
knowledge and behavior notified only professional drivers provide conclusions that would allow the
improvement of traffic safety in local communities on the territory of the Republic of Srpska.
Keywords: Traffic safety, professional drivers, behavior, attitudes, knowledge
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1.

УВОД

Ефикасно управљање саобраћајем, пружање учесницима у саобраћају осећаја
сигурности и безбедности је предуслов просперитета било које земље. На овај начин
држава грађанима гарантује удобност и сигурност њиховог живота у саобраћају.
Транспорт и путеви омогућавају држави да функционише, односно омогућавају да
функционишу основне гране привреде. Уколико сектор привреде не би могао да
функционише, дошло би до слабог развоја целокупног друштва, а тиме би се
изазвало незадовољство грађана, велики економски губици, као и ограничавање
активности грађана. Саобраћајне незгоде, поред тога што наносе материјалну штету
целокупном друштву, изазивају и велику „социјалну“ штету. Под „социјалном“
штетом мисли се на утицај на међуљудске односе самих учесника у незгодама, али
и породица чији су чланови учествовали у саобраћајној незгоди. Саобраћајне
незгоде доводе до повређивања, губљења радне способности или смрти радно
способних људи, што представља велики ударац на целокупан привредни систем.
Професионални возачи свакодневно учествују у саобраћају од 6 до 8 сати, а
неретко и више. Увек су у покрету и потребно је да задрже одређени ниво
концентрације, како у саобраћају не би наудили себи и другима. Професионални
возачи представљају категорију возача која је у саобраћају изложена високом нивоу
ризика настанка саобраћајне незгоде. Поред изложености ризику, ова категорија
возача је јако важна за привреду земље, јер омогућава да привреда функционише.
Одређене привредне делатности не би могле бити остварене уколико не би
постојали људи (возачи) који свакодневно управљају теретним возилима и
аутобусима. Професионални возачи имају јединствене карактеристике у односу на
друге возаче (Walton, 1999). Поред пола (98% су мушкарци у Израелу) и старости
(просечна старост возача камиона и аутобуса је већа од старости возача
аутомобила), сви су професионални возачи, то значи да су прошли кроз селективне
процесе и морали задовољити одређене физичке, психолошке и образовне
стандарде безбедности (Rosenbloom et al., 2009).
Претходна истраживања су открила неколико образаца, што у великој мери
показује да су возачи професионалци опрезнији од осталих возача. Другим речима,
возачи професионалци ће се ређе упустити у ризична понашања у току вожње од
других возача (Blower, 1998). Анализа ризика саобраћајних незгода указује на то да
су грешке возача аутомобила или други фактори изазвали 66% саобраћајних
незгода, док су грешке возача професионалаца биле мање од 30% (Blower, 2002).
Једна студија је анализирала 210 саобраћајних незгода (грешке возача су настале у
потенцијално небезбедним условима, на пример, промена траке) у којима је било
интеракције камиона/аутобуса и аутомобила. За више од три четвртине тих незгода
је био одговоран возач аутомобила (Hanowski et al., 2003). У складу са резултатима,
возач аутомобила на локалном путу/кратким раздаљинама (дефинисане као
путовања од 100 миља или краћа) је веома ризичан, као и вожње које су повезане са
притиском радног времена или непажње (Hanowski et al., 1999).
Предмет овог рада јесу ставови, знања и самопријављено понашање
професионалних возача на територији Републике Српске. Истраживање је
спроведено на територији Републике Српске, на подручју пет градова (Добој,
Источно Сарајево, Бања Лука, Приједор и Требиње). Основни циљ рада јесте да се
анализом ставова, знања и самопријављеног понашања професионалних возача дају
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закључци који ће омогућити унапређење безбедности саобраћаја у локалним
заједницама на територији Републике Српске.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Предмет истраживања су возачи комерцијалних возила на територији Републике
Српске. Истраживање је усмерено на ставове, знања и самопријављено понашање
професионалних возача. Спроведено је у пет градова на територији Републике
Српске, а то су: Добој, Источно Сарајево, Бања Лука, Приједор и Требиње.
Циљ истраживања је утврђивање ставова возача о безбедности саобраћаја, знања
која поседују, као и утврђивање како возачи професионалци виде своје понашање у
саобраћају тј. самопријављеног понашања. Циљ истраживања јесте утврдити који
су ставови јаки, који ставови нису на задовољавајућем нивоу и које треба
унапредити. Такође је потребно утврдити и ниво знања којим располажу возачи
професионалци, како би се знање унапредило. Још један од циљева истраживања
јесте утврђивање самопријављеног понашања возача професионалаца и утврђивање
којим су то ризичним понашањима склони, као и предлог мера којима се ризична
понашања ограничавају или у потпуности спречавају код возача комерцијалних
возила.
Како би се утврдили ставови, знања и самопријављено понашање возача
спроведено је истраживање у виду анкете. Истраживање је спроведено у периоду од
15.05.2016. до 20.06.2016. године на територији Републике Српске у пет градова.
Возачи су попуњавали анкетни образац у папирној форми по принципу „поделипокупи“. С обзиром да су истраживањем обухваћени возачи аутобуса и камиона
који су стално запослени, у некој од фирми, на простору Републике Српске
анкетирање је вршено на радном месту возача, односно у просторијама фирме где
је возач запослен. Анкетирање је вршено у јутарњим часовима између 6:00 -10:00
сати.
Анкетни образац се састоји од 27 затворених питања, 4 полуотворена питања и
2 отворена питања. Први део анкетног обрасца чини десет општих питања. Циљ ове
групе питања јесте да се прикупе подаци о полу, старости, категорији возачке
дозволе, искуству, пређеној километражи, нивоу образовања, месечним приходима,
броју чланова породице, тренутном статусу и учествовању у незгоди у претходних
годину дана. Други део анкете чини десет питања која се односе на понашање возача
у вези са: коришћењем сигурносног појаса на путевима различите категорије,
прекорачење ограничења брзине на путевима различите категорије, прављење паузе
у току вожње због превеликог умора и на период времена који су спреми да возе
комерцијално возило, а да не праве паузу. Трећи део упитника чине три
полуотворена питања која се односе на казне које су возачи имали због неправилног
понашања. Возачи су се изјашњавали да ли су у протеклих 12 месеци били кажњени
и ако јесу колико пута због не коришћења сигурносног појаса, прекорачења брзине,
као и прекорачења дозвољених сати вожње. Четврти део упитника чини пет питања
која се односе на ставове возача, односно омогућавају прикупљање података о
ставовима професионалних возача у вези са прекорачењем дозвољене брзине у
насељу, повећању ризика учешћа у саобраћајној незгоди, употреби сигурносног
појаса, могућности да сигурносни појас зароби возача у случају незгоде, као и
могућности сигурносног појаса да умањи ризик озбиљних повреда код возача и
путника. Пети део упитника чине два контролна питања која се односе на употребу
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сигурносног појаса и прекорачење ограничења брзине на путу у насељу. Шести део
анкете односи се на знање. Професионалним возачима су дата три питања и
понуђени су им одговори од којих је само један тачан.
Током истраживања је анкетирано 200 професионалних возача, међутим 28
анкетираних возача нису на прави начин попунили упитник па те анкете нису
обрађиване. Узорак обухваћен истраживањем је 172 професионална возача
анкетирана на територији Републике Српске. Након спроведене анкете прикупљени
подаци су унети у Microsoft Office Excel 2013, где је вршена основна анализа и
обрада прикупљених података, а напредна обрада и статистички тестови вршени су
у програму IBM SPSS Statistics 22.
Први корак у анализи резултата у програму IBM SPSS Statistics 22 је тест
поузданости упитника. За проверу поузданости употребљена је Кронбахова алфа
(Cronbach's Alpha) која износи 0,673, па се упитник може сматрати поузданим.
Применом критеријума стандардизованог скјуниса и куртозиса за оцењивање
нормалности расподеле новодобијених варијабли, установљено је да ниједна
варијабла нема нормалну расподелу. За тестирање коришћени су непараметарски
тестови, и то Kruskal-Wallis H тест и Man-Vitnijev U тест. Како би се утврдило да ли
постоји статистички значајна разлика међу групама 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 за Man-Vitnijev U и KruskalWallis H тест постављен је на 5%.
Man-Vitnijev U тест изражен је преко вредности Коеновог r, које се израчунава
на следећи начин:
r=z/√N-за Man-Vitnijev U тест
Оријентири за меру величине ефекта су: 0,1-0,3 – мали ефекат; 0,3-0,5 - средњи
ефекат; 0,5 и преко – велики ефекат.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Резултати истраживања ће бити подељени на више делова. Први део резултата
истраживања односи се на опште карактеристике узорка. Други део резултата
истраживања односи се на анализу посебних питања која су се односила на
понашање професионалних возача. Трећи део се односи на анализу посебних
питања која се односе на ставове испитаника, док се четврти део односи на анализу
посебних питања која се односе на знање испитаника. У петом делу биће приказана
анализа да ли постоји или не постоји статистички значајна разлика међу
варијаблама.
У овом делу рада су приказане опште карактеристике анкетираних
професионалних возача. Највећи број испитаника је мушког пола (98%) и старости
од 36 до 45 година (42,4%). Највећи проценат испитаника поседује возачку дозволу
категорије ДЕ, то значи да је 31,4% обучено да управља возилима чија вучна возила
спадају у категорију Д, а прикључна возила су највеће дозвољене масе веће од 750
kg, при чему се прикључно возило не користи за превоз лица. Највећи број
испитаника у току године пређе 20.000 километара (39,5%) и километражу од 20.001
до 40.000 километара (26,2%). Када је у питању возачки стаж највећи број
испитаника има возачки стаж већи од 25 година (23,8%), то значи да преко 20%
испитаника спада у групу старих возача, док су искусни возачи заступљени са
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19,2%. Чак 88,4% анкетираних има завршену средњу школу, а скоро 10%
професионалних возача има даље образовање. Око 47% испитаника има месечна
примања у износу од 301 до 600 КМ. Затим, највећу процентуалну заступљеност
има категорија испитаника чија примања су од 601 до 900 КМ (27,9%). Чак 43%
испитаника има четворочлане породице, поред тога најзаступљенији у узорку су
возачи чије породице имају три члана (29,1%). Највећи број возача, обухваћених
истраживањем, је у браку, 67,4%. Око 7% професионалних возача обухваћених
истраживањем учествовало у саобраћајној незгоди у протеклих 12 месеци.
Aнализирана су и питања која су се у анкетном обрасцу односила на понашање
професионалних возача у саобраћају. Примарно ће бити анализирана понашања која
се односе на употребу сигурносног појаса и прекорачење ограничења брзине, затим
ће бити анализирана питања која се тичу умора, односно броја сати вожње и колико
често су се професионални возачи осећали уморним и правили паузу због умора.
Истраживање је показало да највећи број испитаника увек користи појас приликом
вожње на аутопуту (72,7%). Сигурносни појас најмање се употребљава на путу у
насељу (''Увек'' само 34,3%), док чак 15,12% возача на путу у насељу никада не
користи сигурносни појас. У насељу је највећи проценат возача који сматрају да
никада не прекорачују ограничену брзину (33,7%).
Умор је карактеристичан за професионалне возаче. Јако често представља узрок
саобраћајних незгода где професионални возачи због неправљења довољног броја
пауза подлежу умору и долази до саобраћајне незгоде. Спроведено истраживање је
укључило два питања која се односе на умор. Истраживањем се дошло до податка
да чак 40,1% возача никада није због превеликог умора прекинуло вожњу и
направило паузу. Ако се у обзир узму одговори никада, ретко и понекад долази се
до податка да на територији Републике Српске скоро 80% возача није спремно да
направи паузу иако се осећају исувише уморним да би наставили вожњу. Највећи
проценат возача је спреман да возилом непрекидно управља од 4 до 6 сати, чак
45,4% анкетираних професионалних возача, док је 16,3% анкетираних
професионалних возача спремно да возилом управља и преко 10 сати, а да при томе
не праве паузу. Резултати показују да је у протеклих годину дана највећи број возача
био кажњен због прекорачења ограничене брзине на некој дионици пута, и то 28,5%
анкетираних возача. За некоришћење сигурносног појаса кажњено је око 20%
анкетираних, док је најмање професионалних возача обухваћених истраживањем
кажњено због прекорачења дозвољених сати вожње или умора (5,8%).
Поред општих питања и анализе питања која се односе на понашање
професионалних возача обухваћених истраживањем, анализирани су и ставови
професионалних возача. Ставови који су анализирани тичу се прекорачења брзине
и сигурносног појаса. Истраживањем се дошло до податка да се преко 70% возача
не слаже са тврдњом да вожња аутомобила 20 km/h преко дозвољене брзине у
насељу чини вожњу пријатном. Резултати показују да би више од 40%
професионалних возача обухваћених истраживањем прекорачило брзину у насељу
за 20 km/h, уколико би се у потпуности понашали у складу са израженим ставом.
Највећи број испитаника се слаже са тврдњом (37,21%) да прекорачење од 20 km/h
преко дозвољене брзине у насељу значајно повећава ризик од учешћа у саобраћајној
незгоди. Са тврдњом „У већини незгода, сигурносни појас смањује ризик од
озбиљних повреда и за возаче и за путнике?“ највећи број анкетираних
професионалних возача се у потпуности слаже, и то 38,9%. Са тврдњом се слаже
33,1% анкетираних, па се може закључити да се преко 70% анкетираних слаже са
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тврдњом да појас смањује ризик озбиљних повреда. Највећи број анкетираних
возача се слаже са тврдњом да „Ако возите пажљиво, сигурносни појас није
неопходан?“ (28,5%). Када се овој групи дода проценат возача који се у потпуности
слаже са тврдњом, може се доћи до закључка да више од 35% анкетираних
професионалних возача сматра да је довољно возити пажљиво. Нешто више од 10%
возача се у потпуности слаже са тврдњом да постоји ризик да појас „зароби“ возача
или путника у случају незгоде.
Четврти део анкете односио се на питања из знања. Питања су узета из тестова
које полажу возачи како би стекли могућност управљања возилима категорија Ц, Д,
ЦЕ и ДЕ и стекли возачку дозволу за ове категорије. На постављено питање из знања
које гласи „Колико износи ограничење брзине, на путу ван насеља, за зглобни
аутобус без места за стајање и теретна возила чија је највећа дозвољена маса већа
од 7.500 kg?“ одговор је 70 km/h. Резултати истраживања су показали да је само
35,5% испитаника тачно одговорило на питање, а доминантан одговор на ово
питање је 60 km/h, са скоро 37% испитаника. На питање које гласи „Када се на путу
ван насеља у једном смеру крећу једно за другим возила чија највећа дозвољена маса
већа од 3.500 kg или чија је дужина већа од 7 метара, возачи су дужни да између тих
возила држе растојање од најмање?“ тачан одговор је 100 метара. На питање je тачно
одговорило 44,8% анкетираних. Међутим, највећи проценат возача (45,4%) је као
одговор заокружио 50 метара. Треће питање из знања гласило је „Колико износи
ограничење брзине, на путу ван насеља, за аутобусе с лаком приколицом и за
теретна моторна возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, а мања од
7.500 kg?“ тачан одговор на ово питање је 80 km/h. Нешто више од 30% испитаника
је тачно одговорило на постављено питање. Међутим, одговор који се издваја као
доминантан је 70 km/h. Чак 36.6% испитаника је заокружило 70 km/h као тачан
одговор по њиховом мишљењу (знању).
3.1.

Статистичка анализа

У овом делу рада биће приказани резултати примене два теста. Варијабле чији
утицај је посматран су године старости, возачко искуство, пређена километража,
ниво образовања, месечни приход и брачни статус. Примењени тестови су показали
да не постоји утицај посматраних фактора на позитивност ставова и понашања у
вези са употребом сигурносног појаса.
Када се посматрају резултати примењеног теста на ставове и понашање у вези са
брзином долази се до закључка да су само одређени фактори показали статистички
значајну разлику међу групама. Kruskal-Wallis H тест показао је да постоји
значајна статистичка разлика када је у питању утицај километраже, односно
броја пређених километара у протеклих 12 месеци, на позитивност ставова и
понашања у вези са брзином (р = 0,007). Kruskal-Wallis H тестом је откривено да
постоји статистички значајна разлика у позитивности ставова и понашања
испитаника по питању брзине (до 20.000 km/12 месеци., ഥ
 = 2,41, N = 68; oд 20.001
km/12 месеци до 40.000 km/12 месеци, ഥ
 =2,64 , N = 45; oд 40.001 km/12 месеци до
60.000 km/12 месеци, ഥ
 = 2,99, N =23 ; преко 60.001 km/12 месеци, ഥ
 = 3,16, N = 36),
2
χ (2,16 ) = 12,008, p = 0,007. Додатним, Man-Vitnijev U тестовима утврђено је да
значајна статистичка разлика постоји међу ставовима и понашањима у вези са
брзином између група возача који прелазе до 20.000 километара на годишњем нивоу
и осталих група. Kruskal-Wallis H тест је примењен код испитивања да ли укупни
приходи професионалног возача утичу на позитивност ставова и понашања возача
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који се односе на брзину. Тест је показао да постоји статистички значајна
разлика међу групама р = 0,008 (до 600 КМ, N = 82, Mean Rank=74,47, од 601 КМ
до 900 КМ, N = 48, Mean Rank=100,75, више од 901 КМ, N = 42, Mean Rank=93,70).
Када је у питању брзина постоји значајна статистичка разлика која указује на
утицај броја чланова породице на позитивност ставова и понашања возача.
Анализа је показала да возачи са већим бројем чланова породице имају позитивније
ставове и мање су склони небезбедном понашању од професионалних возача чије
породице нису веће од два члана.
4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

У оквиру овог поглавља приказани су најважнији резултати истраживања знања,
ставова и самопријављеног понашања професионалних возача на територији
Републике Српске. Истраживање је обухватило 172 професионална возача, од којих
је 168 (97,7%) мушког пола, а више од 80% узорка припада старосној категорији од
26 до 55 година. Највећи број испитаника прелази до 20.000 km за период од 12
месеци. У оквиру узорка обухваћеног истраживањем највећи број возача возачку
дозволу поседује више од 11 година (око 80%), мада је у целокупном узорку навише
оних који дозволу поседују више од 25 година. Завршену средњу школу има 88,4%
испитаника а приходи, у највећем броју случајева, се крећу између 301 КМ до 600
КМ (46,5%). Карактеристична понашања која су се издвојила као значајна у анализи
су употреба сигурносног појаса, прекорачење брзине и прављење паузе због умора
возача. Највише возила којима управљају возачи професионалци је на ванградској
мрежи, и стога је за очекивати да се на овом делу мреже возачи понашају
најбезбедније јер су изложени ризику настанка незгоде. Међутим, истраживање је
показало да се насупрот очекивањима возачи понашају небезбедно јер не користе
сигурносне појасеве и јако често прекорачују дозвољену брзину на главним
путевима између градова. Када су у питању ставови професионалних возача
обухваћених истраживањем потребно је обратити пажњу на следеће. Највећи број
возача има негативан став према прекорачењу брзине, али се ипак понашају
небезбедно и прекорачују брзину. Око 50% професионалних возача је свесно да се
ризик учешћа у саобраћајној незгоди повећава приликом прекорачења брзине.
Такође, велики број испитаника има јак став да је сигурносни појас јако важан и да
у великој мери доприноси смањењу ризика настанка озбиљних повреда у
саобраћајним незгодама. Став који се односи на могућност да у току незгоде
сигурносни појас зароби возача је у највећој мери поделио испитанике, са ставом се
слаже 28,5% испитаника док се не слаже 26,2% испитаника. Најважнији резултати
анализе питања која су се односила на знање испитаника јесте да је велики број
испитаника на постављена питања дао тачан одговор, али је број испитаника који
нису тачно одговорили такође значајан и не сме се занемарити.
У Табели 1. су представљени фактори за које су примењени тестови показали да
постоји значајна статистичка разлика. Табела 1. приказује посматрани фактор,
потом на коју варијаблу врши утицај као и који је тест примењен, резултате
примењеног теста као и величину утицаја фактора на променљиву. Последња
колона у табели односи се на закључак како фактор утиче на променљиву. Утицај
на ставове и понашања у вези са употребом појаса нема нити један од посматраних
фактора, односно тестови који су примењени нису показали статистички значајне
разлике када је испитивано да ли фактор изазива промене када су је у питању
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позитивност ставова и понашања испитаника у вези са употребом сигурносног
појаса.
Табела 1. Утицај фактора на позитивност ставова и понашања професионалних
возача у вези са брзином
Ранг

Фактор

У2

Тест

Резултат
теста

ВУ3

1.

Месечни
приходи

Б4

KruskalWallis
H тест

χ2 (2, 172)
=9.665, p
=0,008

r=0.2
- 0.84

2.

Бр. чл.
породице

Б

KruskalWallis
H тест

χ2 (3, 172)
=11,810, p
=0,008

r=0.3
00.33

3.

Пређена
километража

Б

KruskalWallis
H тест

χ2 (3, 172)
=12,008,
p=0,007

r=0.2
20.29

Закључак
Професионални возачи чија месечна примања
износе мање од 600 КМ се у саобраћају понашају
небезбедније и имају негативније ставове и
понашања у саобраћају када је у питању брзина.
Професионални возачи чије породице садрже
више чланова (3, 4 и 5 и више) имају позитивније
ставове и понашања у безбедности саобраћаја.
Професионални возачи који на годишњем нивоу
не прелазе више од 40.000 километара се по
питању брзине небезбедније понашају и имају
негативније ставове за разлику од возача чија
километража прелази 40.001 километар.

Када се посматра утицај фактора на ставове и понашања у вези са брзином
долази се до следећих резултата. Наиме, фактори који имају утицај на позитивност
ставова су пређена километража, број чланова породице и месечни приходи.
Пређена километража утиче на позитивност ставова и понашања која се односе на
брзину на следећи начин. Возачи који на годишњем нивоу прелазе километраже
веће од 60.000 километара имају позитивнији став и безбедније понашање у
саобраћају које се односи на брзину док негативније ставове и понашања у вези са
брзином имају возачи који на годишњем нивоу не прелазе више од 40.000
километара. У узорку је највећи број возача који на годишњем нивоу не прелазе
више од 40.000 километара, 65,70%, док је возача који прелазе километраже веће од
60.000 километара у узорку свега 20,39%. Величина утицаја фактора пређена
километража креће се од 0,22 до 0,29 и може се окарактерисати као мала, односно
пређена километража има мали утицај на позитивност ставова и понашања у вези
са брзином. Постоји утицај укупних прихода возача на позитивност ставова и
понашања која се односе на брзину. Возачи чији приходи не прелазе 600 КМ
месечно имају доста негативније ставове и небезбедније понашање у саобраћају које
се односи на брзину у односу на возаче чија примања износе од 601 КМ до 900 КМ
и више од 900 КМ. Возачи чији приходи не прелазе преко 600 КМ у узорку узимају
учешће од 47,67%. Утицај става ове групе возача на позитивност понашања у вези
са брзином може се довести у везу са великом заступљености групе у узорку, скоро
50% анкетираних возача има приходе до 600 КМ. Анализом величине утицаја
фактора месечног прихода на позитивност ставова и понашања у вези са брзином
може се закључити да фактор месечног прихода има средњи ефекат, односно
средњи утицај на ставове и понашања у вези са брзином (0,30-0,33). Анализа утицаја
фактора број чланова породице може се закључити да возачи са већим бројем
чланова породице имају позитивније ставове и мање су склони небезбедном
понашању од професионалних возача чије породице нису веће од два члана. Возачи
чије породице имају више од два члана су у узорку заступљени са 87,21%, док су
У- означава на коју од две посматране варијабле фактор врши утицај
ВУ-Величина утицаја
4
Б-Брзина, СП- сигурносни појас
2
3
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возачи чије су породице двочлане заступљени са 12,79%. Анализа величине утицаја
је показала да ова фактор има јако широк опсег, односно у оквиру једног фактора у
зависности од величине фактора ефекат утицаја може бити мали, средњи и велики.
Детаљнијом анализом се показало да возачи са већим породицама имају
позитивније ставове и понашање у саобраћају, односно да ће се возач понашати
безбедније и имати позитивније ставове о безбедности саобраћаја уколико породица
возача има 5 чланова од возача чија породица има 2 члана. У овом случају је најјачи
ефекат фактора број чланова породице на брзину, тј. на позитивност ставова и
понашања који се односе на брзину (Табела 1.).
5.

ЗАКЉУЧАК

Професионални возач у саобраћају је изложен великом нивоу ризика учешћа у
саобраћајној незгоди, а самим тим и ризику задобијања озбиљних повреда.
Међутим, поред ових ризика професионални возач у саобраћају утиче и на
привредни систем земље. Грешке које направи због недостатка знања или
небезбедног понашања у саобраћају могу да нанесу значајне штете целом
привредном систему.
Истраживачи широм света су препознали значај професионалних возача, али и
проблеме са којима се сусрећу. Истраживања спроведена на територији САД-а
указују да су возачи камиона и аутобуса свесни фактора ризика и сопствених
ограничења као возача (Walton, 1999). Другим речима, возачи камиона ће се ређе
упустити у ризична понашања у току вожње од других возача (Blower, 1998).
Возачи професионалци су осетљива категорија учесника па је потребно
осмислити на који начин их мотивисати да унапређују своја знања у саобраћају, да
се понашају безбедно и да негативне и неисправне ставове у што већој мери
коригују. Мере које је потребно применити су кампање, курсеви који су директно
усмерени на професионалне возаче, семинари за возаче професионалце и њихове
сараднике, принуда и инсистирање и подстицање уградње дигиталних тахографа у
свим возилима. Локалне самоуправе треба да анализирају стање безбедности
саобраћаја на својој територији са посебним освртом на возаче комерцијалних
возила. На основу истраживања локалне самоуправе треба да спроводе кампање.
Такође, локална самоуправа и удружење возача треба да раде на унапређењу знања
послодаваца и власника транспортних предузећа. Потребно их је упознати са
ризицима којима се у саобраћају излажу возачи и законским прописима који се
односе на возаче, али и власнике предузећа и послодавце у погледу безбедности
саобраћаја. Унутар територије коју покрива Центар јавне безбедности треба
реализовати кампање, тако да сваком заустављеном професионалном возачу буде
уручен летак са информацијама о ризику у саобраћају, новим изменама у закону и
безбедном понашању у саобраћају, пажљиво планирати принуду и спроводити је у
исто време са кампањом. Потребно је организовати скупове возача на којима ће се
вршити размена искустава у поступању у различитим ситуацијама и превазилажењу
проблема у саобраћају. Посебно значајне мере су подстицаји за предузетнике који у
возила уграде дигиталне тахографе.
Ограничења која су била присутна током истраживања везана су за примењени
метод, али и за анализу података. Ограничења везана за примењени метод се односе
на давање друштвено прихватљивих одговора од стране испитаника. Како би се
добили одговори који осликавају ставове, знања и самопријављено понашање
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испитаника спроведена анкета је била анонимна и садржала је два контролна
питања.
Прво ограничење истраживања се односи на чињеницу да варијабле немају
нормалну расподелу. Ово се сматра ограничењем из разлога што су непараметарски
тестови мање осетљиви од параметарских. Повећањем узорка постоји могућност да
се превазиђе ово ограничење или сведе на најмању могућу меру. Друго ограничење
се односи на могућност давања друштвено прихватљивих одговора или
неразумевање постављених питања од стране возача.
Резултати спроведеног истраживања се могу користити приликом планирања
кампања, планирања курсева унапређења знања професионалних возача, као и
приликом планирања мера принуде које се односе на професионалне возаче. У
будућности би истраживањем требало обухватити непрофесионалне возаче (возаче
путничких возила са различитим нивоима искуства) како би се направила паралела
међу различитим категоријама возача. Такође, локалне заједнице могу користити
резултате овог истраживања како би унапредиле понашања професионалних возача
на својим територијама, планирале мере и указале возачима професионалцима да су
значајан фактор у унапређењу безбедности саобраћаја локалних заједница.
6.
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ANALIZA BRZINE TOKA U FUNKCIJI UZDUŽNOG NAGIBA
DVOTRAČNIH PUTEVA REPUBLIKE SRPSKE
ANALYSIS OF TRAFFIC FLOW SPEED IN FUNCTION OF
LONGITUDINAL GRADIENT OF TWO-LANE ROADS IN THE
REPUBLIC OF SRPSKA
Marko Subotić1, Vladan Tubić2, Edis Softić3
Rezime: U radu je predstavljeno empirijsko merenje brzine slobodnog toka na karakterističnim
presecima magistralnih puteva M-4, M-17, M-17.2, M-19 i M-20 u Republici Srpskoj. Merenje je
vršeno u različitim vremenskim uslovima (za uslove suvog i vlažnog kolovoza). Na osnovu merenja
dobijen je jedinstven model brzine u Republici Srpskoj koji opisuje brzinu slobodnog toka za uslove
suvog i vlažnog kolovoza. Dobijeni model za utvrđivanje brzina u različitim vremenskim uslovima
poređen је i analiziran sa preporukama iz HCM-2010. Dobijeni rezultati su poređeni sa drugim
istraživanjima kao i sa graničnom brzinom na postojećim odsecima na kojima je vršeno merenje.
Ključne reči: brzina slobodnog toka, vlažan kolovoz, suv kolovoz, Nivo Usluge
Abstract: The empirical measurement of free flow speed on typical sections of trunk roads M-4,
M-17, M-17.2, M-19 and M-20 in the Republic of Srpska has been presented in this paper. The
measurement was conducted in different weather conditions (dry and wet roadway). Based on the
measurement, a unique model of speed in the Republic of Srpska, which describes free flow speed
in conditions of dry and wet roadway, was created. The model was then compared and analysed
according to recommendations by HCM-2010. The results were compared with other research as
well as with the speed limit on existing sections where measurement had been done.
Keywords: free flow speed (FFS), wet roadway, dry roadway, level of service (LOS)
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1.

UVOD

Pod pojmom brzina saobraćajnog toka eksplicitno se misli na određenu srednju
vrednost brzine svih vozila koja učestvuju u posmatranom saobraćajnom toku (Kuzović,
Lj., 1987: 20). U saobraćajnom toku su uspostavljena dva elementarna pojma za
definisanje brzine saobraćajnog toka, kao odgovarajuće srednje vrednosti brzina svih
vozila koja sačinjavaju posmatrani saobraćajni tok. To su srednja vremenska i srednja
prostorna brzina. Prema HCM priručnicima, brzini toka je oduzeta primarna uloga u
definisanju Nivoa Usluge, dok u domaćim preporukama brzini toka je i dalje dodeljena
uloga prioritetnog pokazatelja. Vrednost brzine slobodnog toka na dvotračnim putevima
je u složenoj funkcionalnoj zavisnosti od procenta vremenskog zastoja, različitih vrsta
vozila, vozno-dinamičkih karakteristika vozila i putnih karakteristika (kao i vrste terena),
a direktno se izjednačava sa brzinom toka pri Nivou Usluge A, što je osnovni preduslov
za analizu kapaciteta i Nivoa Usluge puteva.
Istraživanja zavisnosti brzine u slobodnom saobraćajnom toku u zavisnosti od veličine
uzdužnog nagiba (pada) vezana su za potrebu određivanja vremena putovanja i troškova
eksploatacije korisnika puteva. Od vozača najviše zavisi i vrednost željene brzine, koja je
u svim razmatranjima gornja granica svih brzina. Sa stanovišta vozila najveći značaj ima
specifična snaga vozila, njegove tehničke karakteristike, dok su i ostali faktori, ponašanje
vozača, okruženje, takođe direktno ili indirektno uvek uključeni u analize koje razmatraju
mogućnosti vozila.
Ako se izvrši analiza uticajnih faktora na brzinu toka u funkciji vremenskih uslova,
literatura često daje kontradiktorne rezultate uticaja vremenskih uslova (za efekte kiše i
snega) na brzinu. Istraživanja u SAD su pokazala da nema uticaja vremena na brzinu, zato
što na većini lokacija nije došlo do promene brzina, a na onim lokacijama gde je do
promene i došlo, te promene su bile zanemarljivo male. (Akcelik, R., 2003:18; Jensen T.,
2014:12)
2.

MATERIJAL I METODE

U poređenju sa gradskim ulicama, željena brzina za deonice vangradskog puta u
velikoj meri je pod uticajem geometrije puta. Na vangradskim putevima se kreće veliki
obim saobraćaja, te se postižu veće brzine nego na putu manjeg značaja u sličnim
ambijentalnim uslovima. Putevi na ravničarskom terenu ili blago talasastom terenu obično
imaju viši geometrijski standard (i željenu brzinu) nego putevi sa sličnim obimom
saobraćaja na brdovitom terenu. Tamo gde postoji očigledan razlog za niži geometrijski
standard (npr. neravan ili strm teren), vozači očekuju da putuju pri nižim brzinama i
spremniji su da je prihvate i prilagode se nižem standardu geometrije puta. Vozači
prepoznaju ili osećaju realnu brzinu za uslove puta na osnovu njihovih znanja o sistemu i
proceni vrednosti brdovitosti terena, koji se podsvesno odnose na put i njegov kvalitet.
Vozači često ne prilagođavaju brzinu kretanja vozila njihovim funkcionalnim
karakteristikama ili klasifikaciji puta, ali prilagođavaju brzinu fizičkim ograničenjima i
preovlađujućim uslovima saobraćaja. Međutim, na prioritetnim putnim pravcima, vozači
će verovatno biti manje spremni da prihvate deonice sa nižim standardom geometrije,
naročito ako deonica nije dovoljno dugačka, tako da vozači dobijaju osećaj da njihova
željena brzina više nije odgovarajuća. Bez obzira na funkcionalnu klasifikaciju,
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vangradski putevi se mogu svrstati u smislu njihovih opštih eksploatacionih karakteristika
kao: (Road Planning and Design Manual, 2007: 6-6, 6-7)
x Vangradski putevi visokih brzina;
x Vangradski putevi srednjih brzina;
x Vangradski putevi niskih brzina;

Slika 1. a,b,c Vangradski put a) visoke, b) srednje i c) niske brzine (Road Planning and
Design Manual, 2007: 6-7)

Zbog širokog spektra situacija u kojima se nalaze dvotračni putevi, tri mere
efektivnosti su ugrađene u metodologiju kojom se utvrđuje Nivo Usluge: (Highway
Capacity Manual 2010, 2010: 15-7)
x ATS (The Average Traveling Speed) odražava mobilnost na dvotračnim
putevima. Ona se definiše kao dužina segmenta puta podeljena sa prosečnim
vremenom putovanja korišćenim od strane automobila koji se pomeraju
tokom određenog vremenskog intervala;
x PTSF (Percentage of Time Spent Following) predstavlja slobodu za
manevrisanje, komfor i udobnost putnika. To je prosečan procenat vremena
kada vozila moraju putovati u kolonama iza sporijih vozila zbog
nemogućnosti da prođu. Zbog toga je ovo karakteristika koju je teško izmeriti
na terenu surogat merenja. On se odnosi na procenat vozila koja putuju
napredovanjem manjih od 3,0 m na reprezentativnom mestu u segmentu puta.
PTSF takođe predstavlja približan procenat vozila koja se kreću u koloni;
x Procenat brzine slobodnog toka (PFFS - Percentage of Free Flow Speed)
predstavlja sposobnost vozila da putuju brzinom ili blizu brzine ograničenja
na toj deonici. (Highway Capacity Manual 2010, 2010: 15-7)
Na Klasi I dvotračnih puteva (vangradski put visoke rizičnosti) brzina i kašnjenje usled
zabrane preticanja su važni za vozače. Dakle, na ovim putevima Nivo Usluge (LOS) je
definisan u smislu ATS i PTSF. Na putevima Klase II (vangradski put srednje rizičnosti)
brzina putovanja nije značajna za vozače. Dakle, na ovim putevima Nivo Usluge se
definiše samo kao PTSF. Na putevima Klase III (vangradski put niske rizičnosti), visoka
brzina se ne očekuje. Zbog dužine deonica Klase III, generalna ograničenja, zabrane
preticanja takođe nisu veliki problem. U ovim slučajevima vozači bi želeli da se kreću
relativno konstantnom brzinom ili blizu brzine ograničenja na toj deonici. Zato na ovim
putevima, PFFS se koristi za definisanje Nivoa Usluge (LOS). (Highway Capacity Manual
2010, 2010: 15-7)
Zbog očekivanja vozača i operativnih karakteristika na tri kategorije dvotračnih puteva
su sasvim različite, tako da je teško da se jednom definicijom opišu uslovi kretanja na
svakom Nivou Usluge (LOS). (Highway Capacity Manual 2010, 2010: 15-7)
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Slika 2. Kriterijumi Nivoa Usluge (grafički) za dvotračne puteve (Highway Capacity
Manual, 2000: 20-4)
Tabela 1. Kriterijumi Nivoa Usluge za dvotračne puteve Klase I (Highway Capacity
Manual, 2000: 20-3)
LOS

PTSF

ATS (km/h)

A
B

d 35
> 35-50

> 80-90

> 90

C

> 50-65

> 70-80

D

> 65-80

> 60-70

E

> 80

d 60

Tabela 2. Kriterijumi Nivoa Usluge za dvotračne puteve Klase II (Highway Capacity
Manual, 2000: 20-4)
LOS
A
B
C
D
E

PTSF
d 40
> 40-55
> 55-70
>70-85
> 85

Tabela 3. Kriterijumi Nivoa Usluge za dvotračne puteve Klase III (Roess P.R., 2014:
430)
LOS
A
B
C
D
E

Analiza
metoda:
x
x
x

PFFS

d 91,7
> 83,3-91,7
> 75,0-83,3
> 66,7-75,0
> 66,7

podataka o brzinama vozila može se dobiti korišćenjem jedne od sledećih

Metod merenja pomoću štoperice (ručno),
Metod merenja pomoću radara (poluautomatski),
Korišenje opreme koja je instalirana na putu (saobraćajne kamere,
pneumatski brojači, induktivne petlje).
Uslovi vožnje na dužim usponima dvotračnih puteva bitno su različiti od onih na dužim
odsecima (segmentima) na prosečnom terenu. Značajan uticaj na brzinu vozila na usponu
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ima formiranje kolone iza sporih vozila, pri čemu operacije preticanja postaju sve teže.
Dalje, za razliku od odseka (segmenata) na prosečnom terenu, gde se prosečna brzina
putovanja pri kapacitetu može odrediti, brzina pri kapacitetu za odseke u specifičnim
nagibima zavisi od veličine i dužine nagiba, veličine toka i učešća teških vozila u toku.
(Kuzović, 2000: X-188). Operacije na blagom nagibu u smeru pada nivelete (manje od 3
%) mogu se približno izjednačiti sa onim na ravničarskom putu. Na većim nagibima,
operacije na padu su negde u sredini između onih opaženih na putu u horizontali i na
usponu za ekvivalentni tok i putne karakteristike. To se posebno odnosi na teretna vozila.
Najveći kvalitet saobraćajne usluge ostvaruje se kad vozači mogu voziti željenom
brzinom. (Kuzović, 2000: X-188)
Takođe, jako se malo pažnje posvećuje uticajnim faktorima vremenskih uslova na
kretanje vozila u saobraćajnom toku, pogotovu na brzinu kretanja. Suv i vlažan kolovoz
su samo od nekih uticajnih faktora vremenskih uslova, kojima se vrednosti brzine kreću
od niskih do ekstremno visokih vrednosti. Na osnovu relativne pretpostavke o disperziji
brzina, daje se hipotetička pretpostavka da je brzina toka u funkcionalnoj zavisnosti od
različitih putnih i ambijentalnih uslova, a posebno od vremenskih uslova (vremenskih (ne)
prilika), te su podrazumevana variranja vrednosti pod različitim uticajem vremenskih
prilika prihvatljiva u realnim okolnostima i kao takve se mogu razmatrati i prihvatiti.
3.

REZULTATI

U okviru ovog istraživanja analizirane su brzine slobodnog toka na dvotračnim
putevima Republike Srpske, na deonicama magistalnih puteva. Izabrane deonice na
kojima su vršena istraživanja su dvotračni putevi M-4, M-17, M-17.2, M-19 i M-20. Cilj
ovog empirijskog istraživanja bio je dobijanje brzine slobodnog toka pod različitim
vremenskim uslovima na uzdužnim nagibima terena, a za različitu strukturu toka. Merenja
su vršena na devet deonice sa različitim uzdužnim nagibima (uspon/pad)4. Brzine vozila
merene su pomoću mernog uređaja (radar). Sva merenja koja su rađena, rađena su samo
za jedan smer i to na usponu, odnosno padu. Izbegnuti su uticaji raskrsnica jer se sve
deonice nalaze na vangradskoj putnoj mreži. Merni uređaj je isključivan prilikom praznina
u saobraćaju. Analizirane su brzine u uzorku oko 3.800 merenja, na datim deonicama i
prikazane u narednoj tabeli.
Tabela 4. Merne sekcije sa izmerenim vrednostima brzine

U prethodnoj tabeli su prikazani rezultati merenja brzina kretanja vozila koji su
empirijskim merenjem dobijeni na terenu. Od svakih 400 merenja po deonici brzina
4

U okviru ovog istraživanja usvaja se da je uspon UN>0%, a pad UN<0% (Prema HCM, uspon je UN t 3%)
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kretanja vozila sa terena, za suv i vlažan kolovoz, za sve deonice na kojima su vršenja
merenja, izračunata je srednja brzina kretanja vozila (AS) i prikazana u prethodnoj tabeli
sa standardnom devijacijom (SD). Rezultati dobijeni empirijskim merenjem su za uzdužne
nagibe od -7,44% do +7,00%.
Na slici 3. su prikazane brzine izmerene na jednom od odseka na uzdužnom nagibu
+1,00%, magistralnog puta M-19 Skočić-Pađine u uslovima suvog i vlažnog kolovoza. Na
osnovu merenja na suvom kolovozu uočava se da je najviše bilo vozila koja su se kretala
brzinom od 70 do 75 km/h. Kriva koja predstavlja normalnu (gausovu) raspodelu
pokazuje da je broj vozila koja se kreću brzinama od 70 do 75 km/h iznad očekivanog
prema normalnoj raspodeli za suv kolovoz, a za vlažan kriva koja predstavlja normalnu
(gausovu) raspodelu pokazuje broj vozila koji se kreću brzinom 70 km/h iznad očekivanog
prema normalnoj raspodeli.
Histogram za suv kolovoz

Histogram za vlažan kolovoz
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Slika 3. Histogram raspodele izmerenih brzina za suv i vlažan kolovoz (Aritmetička sredina i
standardna devijacija)

Sintezom i analizom rezultata istraživanja i poređenjem empirijski dobijenih vrednosti
sa HCM-2010, date su vrednosti Nivoa Usluge (LOS) na tri reprezentativne deonice na
usponu dobijene na osnovu prikazane tabele.
Procenat brzine slobodnog toka je novi parametar koji je uveden u HCM-2010 i
pokazuje da je tok u visokom procentu slobodan (NU=A), tako da se niža brzina od
očekivane ne može opravdati sleđenjem sporijih vozila i stvaranjem kolone vozila.
Tabela 5. Analiza empirijski dobijenih rezultata korišćenjem HCM-2010
HCM 2010
Vlažan kolovoz

Suv kolovoz
SkočićPađine
(1%)

OraovacKarakaj
(3%)

FFS (km/h)
ATS (km/h)
PTSF (%)
PFFS (%)
v/c
LOS(ATS)
LOS(PTSF)

75,31
72,26
28,50
95,90
0,07
C
A

75,00
70,48
38,70
93,60
0,10
C
B

LOS(PFFS)

A

A

GranicaDonje
Caparde
(7%)
68,08
60,19
41,40
88,40
0,25
D
B
B

SkočićPađine
(1%)

OraovacKarakaj
(3%)

72,10
69,36
30,50
96,20
0,07
D
A

72,00
66,47
36,20
92,00
0,11
D
B

A

A

GranicaDonje
Caparde
(7%)
66,75
58,30
38,40
88,90
0,22
E
B
B

Na narednim dijagramima, prikazane su vrednosti slobodnih brzina na padu, prilikom
čega su izmerene vrednosti poređene sa HCM-2010 i graničnom brzinom.
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Poređenje srednje vrednosti brzina po strukturi toka na padu -0,017 [% ] sa ograničenjem i
brzinom po HCM-u 2010
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Slika 4. Poređenje srednje vrednosti brzina na padu (UN=-0,017%)

Srednja vrednost V (km/h)

Poređenje srednje vrednosti brzina po strukturi toka na padu - 1,92 [% ] sa ograničenjem i
brzinom po HCM-u 2010
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Slika 5. Poređenje srednje vrednosti brzina na padu (UN=-1,92%)

Srednja vrednost V (km/h)

Poređenje srednje vrednosti brzina po strukturi toka na padu -5 [% ] sa ograničenjem i brzinom
po HCM-u 2010
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Slika 6. Poređenje srednje vrednosti brzina na padu (UN=-5,00%)

Analizom rezultata istraživanja, formiran je jedinstveni model za utvrđivanje brzina
po suvom i vlažnom kolovozu u Republici Srpskoj, na osnovu empirijski dobijenih
vrednosti merenja na datim deonicama. Model je definisan na osnovu polinoma drugog
stepena, prilikom čega su utvrđene vrednosti brzina za suv i vlažan kolovoz u funkciji
uzdužnog nagiba (uspon/pad). Model brzine se daje u sledećem obliku:
V A  UN 2  B  UN  C
(1)
gde su:
A,B i C - koeficijenti.
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Aritmetička sredina izmerenih brzina vozila na dvotračnim putevima RS S UV i VLAŽAN kolovoz
Izmerena brzina vozila na dvotračnim putevima RS za SUV kolovoz
Izmerena brzina vozila na dvotračnim putevima RS za VLAŽAN kolovoz
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Slika 7. Model izmerenih vrednosti brzina za SUV i VLAŽAN kolovoz u funkciji UN u
Republici Srpskoj

Vrednosti brzina u funkciji uzdužnog nagiba u Republici Srpskoj po suvom i vlažnom
kolovozu, daju relativno nisku vrednost koeficijenta korelacije, čime se pokazuje da je
veliko rasipanje izmerenih vrednosti brzina na deonicama u Republici Srpskoj. Takođe,
kriva izmerenih vrednosti brzina za vlažan kolovoz je ispod krive za suv, na osnovu čega
se može izvesti tvrdnja da su relativno niže brzine slobodnog toka po vlažnom kolovozu,
nego po suvom.
Aritmetička sredina izmerenih brzina vozila na dvotračnim putevima S rbije i
Republike S rpske
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Slika 8. Jedinstveni model brzine slobodnog toka u funkciji UN u Republici Srpskoj
upoređen sa modelom dobijenim u Srbiji (Atanacković, Ž, 2008:146)

Sprovedeno istraživanje, dalo je srednje vrednosti izmerenih brzina, bez obzira na suv
i vlažan kolovoz (slika 8). Nakon poređenja tih vrednosti sa rezultatima istraživanja
dobijenih u Srbiji, (Atanacković, Ž, 2008:146) dobijeni su rezultati u Republici Srpkoj,
koji odstupaju od izmerenih vrednosti iz Srbije. Sintezom podataka, dobijene vrednosti
izmerenih brzina slobodnog toka, jedino se poklapaju za približne vrednosti UN= - 6,00%
i UN= +4,00%. Takođe, u Republici Srpskoj je uočena velika disperzija brzina (znatno
veća nego u Srbiji).
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4.

DISKUSIJA

Analizom izmerenih vrednosti na terenu i korišćenjem HCM-2010 dobijene su
vrednosti koje opisuju stanje saobraćajnog toka. Razlika između dobijenih vrednosti
brzina slobodnog toka na tri deonice sa UN=1,00%, UN=3,00% i UN=7,00%, je uočljiva
na svim deonicama na usponu za uslove suvog i vlažnog kolovoza. Brzina slobodnog toka
za deonicu Skočić-Pađine za suv kolovoz je za 3,21 km/h (razlika između suvog i vlažnog
kolovoza je 4,3%) veća od brzine slobodnog toka na toj deonici u uslovima vlažnog
kolovoza. Na deonici Oraovac-Karakaj, brzina slobodnog toka je u uslovima suvog
kolovoza za 3 km/h (razlika između suvog i vlažnog kolovoza je 4%) veća nego u
uslovima vlažnog kolovoza na istoj deonici. Treća deonica Granica-Donje Caparde ima
najmanju razliku u brzini slobodnog toka i ona iznosi 1,33 km/h (razlika između suvog i
vlažnog kolovoza je 2%). Što se tiče srednje brzine putovanja i ona ima pad na sve tri
deonice pri suvom kolovozu u odnosu na vlažan kolovoz. Na Skočić-Pađine deonici
srednja brzina putovanja pri uslovima suvog kolovoza je veća za 2,9 km/h (razlika između
suvog i vlažnog kolovoza je 4%) u odnosu na uslove kada je kolovoz vlažan. Na OraovacKarakaj deonici srednja brzina putovanja pri uslovima suvog kolovoza je veća za 4,01
km/h (razlika između suvog i vlažnog kolovoza je 5,7%) u odnosu na uslove kada je
kolovoz vlažan. Kao i kod brzine slobodnog toka i kod srednje brzine putovanja najmanja
razlika je na trećoj deonici Granica-Donje Caparde i iznosi 1,89 km/h (razlika između
suvog i vlažnog kolovoza je 3,1%). Što se tiče iskorišćenosti kapaciteta vidi se da se radi
o slobodnom toku što potvrđuje i procenat vremena provedenog u toku i Nivoa Usluge na
osnovu datog kriterijuma.
Analizom izmerenih brzina na padu, dobijene su vrednosti prema strukturi toka za sve
tri deonice pada. Za vrednosti UN= -0,017%, UN= -1,92%, i UN= - 5,00 %, uočava se da
je vrednost brzine po klasama vozila (na osnovu AS) uvek manja od granične vrednosti
brzine. Specifičnost se javlja kod UN= -5,00%, gde je preporučena vrednost brzine po
HCM-2010, znatno veća od granične. Evidentno je da vrednosti koje preporučuje HCM
znatno odstupaju od vrednosti dobijenih empirijskim istraživanjem, jer postoji značajna
razlika u eksploataciji putne mreže u Republici Srpskoj u odnosu na SAD.
Analizom modela brzine slobodnog toka za uslove suvog i vlažnog kolovoza, utvrđeno
je da je velika disperzija brzina, na osnovu niskog koeficijenta korelacije, a ujedno i da
postoji relativno mala razlika u izmerenim vrednostima slobodne brzine za suv i za vlažan
kolovoz.
Analizom jedinstvenog modela iz Srbije i Republike Srpske za sve klase vozila, došlo
se do zaključka da model slobodne brzine iz Srbije dosta odstupa od modela iz Republike
Srpske. Uočeno je veliko rasipanje vrednosti brzina, pogotovu u Republici Srpskoj, što se
može opravdati mernim sekcijama, gde je merenje vršeno samo u jednom smeru, za
razliku od Srbije, gde je merenje rađeno u oba smera.
Ovo istraživanje, posebno je uočilo dve deonice Podromanija-Sumbulovac i ŠamacCrkvina, gde se u proseku prekoračuje vrednost granične brzine, čime su one
okarakterisane kao rizične. Kao nedostatak ovog istraživanja, posebno se navodi da su
izmerene vrednosti korišćene od ekstremno visokih, do ekstremno niskih, čime se
izmerene vrednosti uvode u prosečne vrednosti.
Kao ograničenje u radu potrebno je istaći da je istraživanje rađeno sa malim uzorkom
(broj posmatranih deonica za određene nagibe) što ima za posledicu veliko odstupanje u
odnosu na model iz Srbije. U prilog ovome govori i slika 8.
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5.

ZAKLJUČAK

Hipotetička pretpostavka (da je brzina realnog toka u funkcionalnoj zavisnosti od
različitih putnih i ambijentalnih uslova, a posebno od vremenskih uslova (vremenskih (ne)
prilika), te da su podrazumevana variranja vrednosti pod različitim uticajem vremenskih
prilika prihvatljiva u realnim okolnostima i kao takve se mogu razmatrati i prihvatiti), je
dokazana za vrednosti dobijene empirijskim istraživanjem. Takođe, uočava se veliko
rasipanje vrednosti brzina u Republici Srpskoj na mernim sekcijama, te se iste vrednosti
mogu verifikovati kroz date modele. Njihove vrednosti su reprezentativne za dato
istraživanje, a mogu poslužiti kao dobar pokazatelj za uopštavanje jedinstvenog modela
za upravljanje brzinama. Vrednosti koje HCM-2010 preporučuje, relativno odstupaju od
izmerenih, što je još jedan od pokazatelja da najnovija verzija HCM-a nije relevantna za
tehničko-eksploatacione karakteristike dvotračnih puteva u Republici Srpskoj.
Ovo istraživanje imalo je za cilj, da doprinese mogućem formiranju modela, a ujedno
i priručnika za kapacitet i Nivo Usluge za postojeće lokalne uslove. Ujedno, poseban osvrt
je dat kroz poređenje slobodnih brzina sa graničnim, čime se došlo do zaključka, da nema
značajnijih odstupanja ni na padu ni na usponu. Kao ekstremni slučajevi gde dolazi do
znatnog odstupanja od granične vrednosti brzine, identifikovane su deonice PodromanijaSumbulovac i Šamac-Crkvina. Kod ove dve deonice, na osnovu izmerenih srednjih
vrednosti (AS) brzina heterogenog toka, realna brzina toka je znatno veća od granične.
U okviru pravaca daljih istraživanja, posebno je važno kontinuirano sprovoditi merenja
brzine na svim mernim deonicama Republike Srpske, čime bi se uz adekvatan monitoring,
došlo do pokazatelja o rizičnim deonicama, kao i do znatno preciznijeg modela za
funkcionalnu zavisnost brzine slobodnog toka od uzdužnog nagiba.
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ЗНАЧАЈ ПОСТАВЉАЊА ЗВУЧНИХ СИГНАЛА И ДИСПЛЕЈА ЗА
ОДБРОЈАВАЊЕ ВРЕМЕНА НА СЕМАФОРИМА ЗА ПЕШАКЕ
THE IMPORTANCE OF INSTALLATION SOUND SIGNALS AND
COUNTDOWN TIMERS AT TRAFFIC LIGHTS
Кристина Капикул1
Резиме: За регулисање кретања пешака на сигналисаним раскрсницама употребљавају се
семафори који дају светлосне сигнале црвене и зелене боје. Семафори могу бити опремљени
додатном опремом, која се односи на уређај за давање звучног сигнала и уређај са дисплејом
за одбројавање времена трајања црвеног и зеленог светла. Разлог постављања семафора јесте
пренос обавештења пешацима о дозвољеном, односно забрањеном преласку преко коловоза,
и то у циљу остваривања како њихове безбедности, тако и безбедности свих осталих учесника
у саобраћају. Међутим, поставља се питање, да ли је постављање семафорa без додатне
опреме најугроженијој групи пешака (у које спадају деца, старија лица, особе са потешкоћама
у ходу, а посебно слепе и слабовиде особе) довољно за остваривање услова за несметано
кретање. У том смислу, истражује се значај постављања звучних сигнала који би слепим и
слабовидим особама омогућили безбедан прелазак коловоза и тиме стимулисали њихово
слободно кретање и повећање мобилности, као и значај постављања дисплеја за одбројавање
времена трајања црвеног и зеленог светла који би деци, старијим особама и особама са
потешкоћама у ходу дали увид о времену које им је преостало за безбедан прелазак преко
коловоза.
Кључне речи: семафори, пешаци, безбедност
Abstract: Тhe movement of pedestrians at signalized intersections is regulated by traffic lights.
Traffic lights can be equipped with additional devices, such as sound signals and countdown timers
(the remaining time display). The reason for using traffic lights for pedestrians is the transfer of the
notice for permitted or forbidden crossing the street, in order to achieve both, their security and the
security of all other traffic participants. However, the question is, whether the installation od traffic
lights without additional devices is enough to meet the conditions for normal movement of
vulnerable road users (including children, the elderly, persons with difficulties in walking, especially
Кристина Капикул, дипл. инж. саобраћаја, стучни сарадник, Управа за саобраћај и путеве, Жарка
Зрењанина 2, Нови Сад, Србија, kkapikul01@hotmail.com

1

141

Кристина Капикул
ЗНАЧАЈ ПОСТАВЉАЊА ЗВУЧНИХ СИГНАЛА И ДИСПЛЕЈА ЗА ОДБРОЈАВАЊЕ ВРЕМЕНА НА
СЕМАФОРИМА ЗА ПЕШАКЕ

the blind and visually impaired people). In this context, explores the importance of installation sound
signals, that can provide safe crossing the street for blind and visually impaired people and increase
their mobility, as well as the importance of installation the remaining time display, that can provide
information about the time left for the safe crossing the street, that can be helpful for children, the
elderly and persons with difficulties in walking.
Keywords: traffic lights, pedestrians, safety

1.

УВОД

За регулисање кретања пешака употребљавају се семафори који дају
светлосне сигнале црвене и зелене боје. Светла могу да буду постављена вертикално
(црвено светло изнад зеленог) или хоризонтално (црвено светло слева у односу на
зелено). Симбол који означава забрану прелаза за пешаке може бити црвена силуета
пешака на тамној позадини или тамна силуета пешака на црвеној позадини. Симбол
који означава слободан прелаз за пешаке може бити зелена силуета пешака на
тамној позадини или тамна силуета пешака на зеленој позадини. Светла не смеју
бити упаљена истовремено, с тим да зелено светло може бити трепћуће, у одређеном
временском
интервалу,
пре
појаве
црвеног
светла.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_light#Sounds)
Семафори за пешаке се у разним земљама света разликују, међутим,
неминовно је то да су сви семафори, где год се налазили, постављени из истог
разлога, а то је да пренесу пешаку саопштење о дозвољеном, односно забрањеном
преласку коловоза и тако утичу на њихову безбедност у саобраћају.
У многим развијеним земљама, семафори за пешаке поседују савремену
опрему, као што су камере, звучни сигнали, тастери, дисплеји за одбројавање
времена итд. Дисплеји за одбројавање времена су дизајнирани и развијени како би
повећали безбедност и заштитили пешаке на прелазима. Нарочито су намењени за
децу, старије особе, особе са потешкоћама у ходу, како би им дали увид о времену
које
им
је
преостало
за
безбедан
прелазак
преко
коловоза.
(http://www.lasemaforica.com/en/products/traffic-lights/count-down-pedestrians)
Звучни сигнали уграђују се како би слепим и слабовидим особама омогућили
безбедан прелазак коловоза и тиме стимулисали њихово слободно кретање и
повећање мобилности. (http://www.acb.org/node/617)
У овом раду, испитаће се значај уградње савремене опреме на семафоре, као и
да ли би, уколико би били уграђени нa све семафоре, решили проблем кретања и
безбедности рањивих група учесника у саобраћају.
Код нас, такође, постоји тренд осавремењавања семафора и уградње додатне
опреме, попут звучних сигнала и дисплеја за одрбројавање времена трајања црвеног,
зеленог и заштитног времена. Међутим, ти уређаји, првенствено звучни сигнали,
често бивају ван функције, бар када је реч о Новом Саду, где је истраживање
вршено.
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2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Рађена су три истраживања на подручју Новог Сада, са циљем да се утврди да ли
је уграђивање савремене опреме на семафорима за пешаке, неопходно за слободно
и самостално кретање рањивих учесника у саобраћају.
Прво истраживање односило се на слепа и слабовида лица, те су самим тим биле
ограничене методе спровођења истраживања. Истраживање је вршено путем
интервјуа, у ком су о положају и потребама слепих и слабовидих лица на територији
Новог Сада, причали секретар Градске организације за слепа и слабовида лица, као
и члан поменуте организације.
Друго истраживање се односило на лица са потешкоћама у ходу, те је
истраживање вршено путем упитника. Истраживању је помогло Удружење грађана
„СУНЦЕ“ за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа Нови Сад, односно
чланови удружења који су учествовали и помогли спровођењу упитника. Такође, у
овом делу поменута су и старија лица, као лица која због старосне доби, могу имати
потешкоће у ходу.
Треће истраживање је вршено као додатно истраживање, како би се истражио
утицај дисплеја на семафорима на свест пешака и циљна група су били студенти.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Као што је претходно наведено, вршена су три истраживања, те ће у овом
поглављу свака од њих понаособ бити објашњена и приказана, након чега ће се
сумирати резултати.
3.1.

Значај звучних сигнала на семафорима за слепа и слабовида лица

Истраживању је помогла Градска организација слепих и слабовидих у Новом
Саду, чији је основни циљ свестрана заштита и афирмација слепих људи.
Истраживање вршено усмено путем интервјуа. Наиме, секретар Градске
организације слепих и слабовидих која је упућена у проблеме и потешкоће својих
чланова, као и члан организације, причали су о положају слепих и слабовидих у
Новом Саду, као и њиховим проблемима у кретању и прилагођавању са околином.
У Новом Саду живи око 400 слепих и слабовидих лица, међу којима су и деца и
старије особе. Проблем кретања слепих и слабовидих лица је евидентан. Проблем
не представља само прелазак преко коловоза, него и пут од места становања до
места преласка преко коловоза. Због тога, долази се до закључка да се овај проблем
не решава деловањем само једне особе, односно једне мере. Наиме, слепе и
слабовиде особе имају страх да излазе из својих домова, јер околина не омогућава
њихово безбедно кретање. Пре свега, тактилне стазе се не налазе у свим деловима
града, а и када оне постоје, неке од њих често воде до циља путовања, при чему се
долази до закључка да нису постављене због кретања слепих и слабовидих, него као
„украс“ (слика 1).
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Слика 1. Положај тактилне стазе на тротоару

На питање, да ли би звучни на сигнали на семафорима омогућили лакше кретање
слепим и слабовидим лицима, речено је како би свакако помогли, али како је већ
напоменуто, потребно решити и друга питања кретања ових лица. Звучни сигнали
на појединим раскрсницама у Новом Саду већ постоје, као што је прелаз на Булевару
Михајла Пупина код Успенске цркве, међутим слепи и слабовиди, се по речима
члана организације, не усуђују самостално кретати на раскрсницама са великим
бројем пешака, на сложенијим раскрсницама, односно на раскрсницама са острвом
и преласком улице „из два пута“. Такође, бука и галама стварају страх код ових
лица, јер не могу да створе представу о томе да ли се саобраћај зауставио или не.
Секретар ове организације, рекла је како би од 400 слепих и слабовидих лица,
сви рекли како би звучни сигнали на семафорима олакшали њихово кретање, јер би
тиме добили охрабрење да се мисли о њима и да ће моћи самостално да се крећу.
Међутим, да ли је у овим условима заиста од помоћи уградња звучних сигнала на
семафорима, није могла са сигурношћу да одговори. Наиме, слепа и слабовида лица,
навикнута су да ослушкују околину и да по томе реагују, односно доносе одлуке о
кретању или заустављању. Звучни сигнали могу да деконцентришу слепе и
слабовиде, јер нису у могућности да осете тишину и да слободно пређу коловоз.
Када је реч о путничким аутомобилима, потребно је поменути да је важно и
подизање свести возача у односу према пешацима, а нарочито према осетљивим
групама, јер и од њих умногоме зависи њихова безбедност.
На крају разговора, дошло се до закључка да је потребно уложити многе напоре
како би се проблем кретања слепих и слабовидих у потпуности решио. Само
увођење звучних сигнала неће у потпуности решити проблем, него је потребно пре
свега идентификовати места становања слепих и слабовидих и омогућити им
излазак и својих домова, одлазак до маркета или одлазак до друге жељене локације,
након тога их обучити како се правилно кретати у зони града, зони раскрсница са
великим бројем пешака, правилно распоредити и уградити тактилне стазе, а након
тога и охрабрити слепе и слабовиде да се слободно крећу, након чега ће сигурно
доћи до повећања њихове мобилности.
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3.2.

Значај дисплеја за одбројавање времена на семафорима за особе са
потешкоћама у ходу

У овом истраживању су учествовали чланови Удружења грађана „СУНЦЕ“ за
церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа Нови Сад. Основни циљеви и
задаци овог удружења су стварање услова за квалитетан живот и активност лица са
последицама од церебралне и дечије парализе, који су примерени степену њиховог
инвалидитета и могућностима. Испитивање је извршено је путем кратког упитника
у коме је учествовало 20 чланова удружења и у коме су они требали да одговоре на
два питања затвореног и једно питање отвореног типа. Као прво, било је неопходно
сазнање, да ли испитаник може самостално да се креће, при чему су сви чланови
организује заокружили потврдан одговор. Након тога, требали су да одговоре да ли
им уграђени дисплеји на семафорима олакшавају прелазак преко коловоза (слика 2).

10%

Да
Не
90%

Слика 2. Одговор на питање: Да ли Вам постављени дисплеји за одбројавање времена
на семафорима помажу при преласку преко коловоза

На слици 2, види се како дисплеји помажу 90% испитаника, док 10% сматра како
им не помажу при преласку преко коловоза. Због потребног објашњења одговора на
друго питање, односно како би се утврдио начин на који дисплеји помажу, треће
питање је било отвореног типа где су испитаници требали да искажу свој став о
оваквим уређајима и о начинима на који им они помажу.
Мишљења испитаника су слична, при чему је као најчешће појављиван одговор
било то да им дисплеји помажу како би могли да процене колико је времена остало
до појаве црвеног светла на семафору. Наиме, као пример један члан удружења
навео је да уколико види да је остало још две секунде зеленог светла, сачекаће
следеће зелено светло из страха да неће моћи да пређе улицу у оквиру заштитног
времена. Такође, неки су наводили страх од пада на пешачком прелазу као разлог
зашто морају да се крећу полако и зашто је добро да знају колико тачно времена
имају на располагању. Као отежавајућу околност, један испитаник је навео острво
на пешачком прелазу, чији ивичњак је висок и стрм, те оно значајно отежава
кретање и никада не може у оквиру једног циклуса зеленог светла да пређе коловоз.
Ту се опет долази до закључка, да је при решавању проблема потребно спровођење
више мера, у овом случају то би било не само постављање дисплеја на семафорима,
него и стварање окружења које је приступачно за све, односно, изградња окружења
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које треба да буде доступно свима, да обезбеђује могућност кретања и да буде
безбедно. Било како било, дисплеји за одбројавање времена значе особама које
имају потешкоће у ходу, јер се осећају сигурније када знају колико времена имају
на располагању да на безбедан начин пређу коловоз.
Када је реч о лицима старосне категорије преко 65 година, може се рећи да
већина особа у овој категорији има потешкоће у ходу које су последица година, а не
урођене или стечене болести. Такође, лица старосне категорије преко 65 година су
једна од најризичнијих старосних категорија учесника у саобраћају и за разлику од
особа које због своје болести имају потешкоће у ходу, старија лица имају слабији
увид у своје могућности, те се може рећи да савремена опрема на семафорима
умногоме не доприноси повећању њихове безбедности (слика 3 и слика 4).

Слика 3.

Слика 4.

Прелазак лица старосне категорије 65+ преко коловоза

На сликама 3 и 4, налази се лице старије од 65 година које прелази коловоз уз
помоћ штапа. Лице је прелазак преко коловоза започело када је дисплеј одбројавао
време трајања зеленог светла, међутим, због непостојања перцепције о томе да ли је
то време довољно да би прешао безбедно коловоз, ствара се небезбедна ситуација
у којој аутобус креће, јер семафор за возила сигнализира зелено светло. Дакле,
постоје примери у којима дисплеји не значе много, али би могли значити уколико
би се најосетљивије групе пешака упознале са њиховим значајем.
3.3.

Утицај дисплеја за одбројавање времена трајања зеленог и црвеног
светла на свест пешака

Приликом вршења истраживања и претраживањем различите домаће и стране
литературе, дошло се и до занимљивог податка да дисплеји за одбројавање времена
трајања зеленог и црвеног светла могу да помогну и смањењу небезбедних
прелазака преко коловоза на сигналисаним раскрсницама. Због тога, урађена је
онлајн анкета, како би се истражио значај ових уређаја на свест пешака по питању
прелазака семафора када семафор без дисплеја сигнализује црвено светло и када
семафор има уграђен дисплеј који одбројава време трајања црвеног светла.
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Сачињен је упитник на платформи https://docs.google.com/forms, а линк који води
ка упитнику постављен је на фејсбук страницу Факултета техничких наука, те је
због тога у истраживању учествовало 54 испитаника старосне доби од 18 до 28
година, од чека 37 мушкараца и 17 жена.
Испитаници су требали да одговоре на 11 питања, од којих су 8 питања
затвореног типа, са једним могућим избором одговора и 3 питања отвореног типа.
Сви одговори су се аутоматски генерисали у табелу која је пребачена у Microsoft
Excel , одакле су генерисани и представљени дијаграми. За овај рад представљени
су само најважнији резултати који ће приказати да ли уградња дисплеја на
семафорима утиче на свест пешака о преласку на црвено светло. Битно је, такође,
напоменути да је анкета анонимна.
5,56%

20,37%
Никада
Понекад

Често

74,07%

Слика 5. Одговор на питање: Колико често прелазите коловоз када семафор
сигнализује црвено светло

5,56%

Утицаће на свест
пешака

22,22%

Биће исто као пре
72,22%
Негативно ће
утицати на свест
пешака

Слика 6. Одговор на питање: Сматрате ли да ће увођење дисплеја утицати на свест
пешака
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9,26%
46,30%

Да
44,44%

Можда

Не

Слика 7. Одговор на питање: Да ли бисте прешли коловоз када семафор са уграђеним
дисплејом сигнализује време трајања црвеног светла

Са приказаних дијаграма, може се доћи до закључка да велики број испитаника
прелази семафор на црвено светло. Такође, велики број испитаника, односно 72,22%
сматра како дисплеји утичу на повећање свести пешака, што се поткрепљује
последњим графиконом са кога се види да се број пешака који би прешао коловоз
на црвено смањио, јер дисплеј за одбројавање времена одбројава време трајања
црвеног светла. У Новом Саду су на многим раскрсницама, нарочито у зони центра
града, постављени дисплеји, те се из ове анкете може закључити да то једним делом
сигурно доприноси побољшању безбедног понашања пешака у саобраћају.
4.

ДИСКУСИЈА

Пре почетка спровођења истраживања, постављен је циљ, а то је утврђивање
значаја уградње савремене опреме на семафорима за пешаке, као и утврђивање да
ли утичу на кретање слепих и слабовидих лица, као и лица са потешкоћама у ходу.
Истраживање је рађено на подручју Новог Сада.
Наиме, слепа и слабовида лица, као и лица са потешкоћама у ходу, су
специфична категорија учесника у саобраћају, не само по својим карактеристика
везаним за могућност кретања, него и са социјалног аспекта, у којем они окружење
схватају на сасвим другачији начин. Њихов циљ је слободно и безбедно кретање, и
сматрају значајном сваку меру која ради на побољшању услова које ће им то
омогућити. Са социјалног аспекта, они сматрају врло битним и њихово укључивање
у саме пројекте, јер су сами најбоље упућени у своје потребе и могућности и желе
створити околину у којој ће моћи остварити безбедно кретање.
Узимајући у обзир карактеристике лица која су учествовала у истраживањима са
социјалног аспекта, могло би се наслутити да ће резултати истраживања показати
позитиван утицај уграђивања савремене опреме на семафорима. Међутим, зашто је
важно радити истраживања? Важно је радити истраживања како би се лица
охрабрила и како би им се дала могућност да кажу своје мишљење које умногоме
може значити неким другим мерама које је потребно спровести. Важно је
ослушкивати потребе, јер само слепа и слабовида лица знају своје потребе, као што
то знају и лица са потешкоћама у ходу, и врло је важно њихово укључивање у
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пројекте, мере и истраживања како би се могао у целости остварити циљ, а то је
стварање окружења приступачног за све и стварање услова за слободно кретање и
повећање мобилности.
Спроведена истраживања показала су да уградња савремене опреме на
семафорима за пешаке, доприноси слободнијем кретању слепих и слабовидих и
лицима са потешкоћама у ходу. Такође, приликом вршења истраживања дошло се
до важног закључка, а то је да је потребно координисати спровођење више мера које
би утицале на стварање окружења приступачног за све категорије учесника у
саобраћају. Када је реч о слепим и слабовидим лицима, то се пре свега односи на
тактилне стазе које је потребно уградити на местима која воде од извора до циља
кретања, а када је реч о лицима са потешкоћама у ходу то су ивичњаци који не треба
да буду високи и стрми, како не би изазвали повређивање.
(http://www.inkluzija.org/index.php/mini-kursevi/tema-3-dostupnost-pristupanost/165pristupanost#4)
Дисплеји за одбројавање времена на семафорима су важни и то је показало и
додатно истраживање у ком су учествовали студенти Факултета техничких наука и
које је показало како дисплеји утичу на свест пешака у вези са небезбедним
преласцима преко коловоза. Да савремена опрема утиче на свест људи у зависности
од старосне категорије учесника у саобраћају, показују слике које показују лице
старосне категорије преко 65 година како небезбедно прелази коловоз. Наиме,
важна је свест, а и познавање својих могућности како би се смањио ризик у
саобраћају. Превасходно, важно је упознавање ризичних учесника у саобраћају са
значајем савремене опреме, како би на прави начин могла да утиче на повећање
безбедности свих учесника, укључујући и возаче моторних возила, јер су и они
свакодневно у директној вези са пешацима.
5.

ЗАКЉУЧАК

Семафори за пешаке су постављени како би пренели пешаку саопштење о
дозвољеном, односно забрањеном преласку коловоза и како би утицали на њихову
безбедност у саобраћају. Дисплеји за одбројавање времена су дизајнирани и
развијени како би повећали безбедност и заштитили пешаке на прелазима. Нарочито
су намењени за децу, старије особе, особе са потешкоћама у ходу, како би им дали
увид о времену које им је преостало за безбедан прелазак преко коловоза. Звучни
сигнали уграђују се како би слепим и слабовидим особама омогућили безбедан
прелазак коловоза и тиме стимулисали њихово слободно кретање и повећање
мобилности.
У првом истраживању вршен је интервју са секретаром Градске организације
слепих и слабовидих у Новом Саду, као и чланом организације. Закључак је да
звучни сигнали на семафорима значе слепим и слабовидим за њихово слободно
кретање, али је као што је наведено, потребно чинити још много напора како би се
ова лица безбедно, слободно и самостално кретала од извора до циља.
Друго истраживање односило се на особе са потешкоћама у ходу и у њему је
учествовало Удружење грађана „СУНЦЕ“ за церебралну и дечију парализу јужнобачког округа Нови Сад. Спроведен је кратки упитник, и дошло се до закључка да
дисплеји за одбројавање времена значе особама које имају потешкоће у ходу, јер се
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осећају сигурније када знају колико времена имају на располагању да на безбедан
начин пређу коловоз.
Треће истраживање вршено је путем онлајн упитника и у њему су учествовали
студенти Факултета техничких наука. Из истраживања се закључује да је свест
пешака таква да се начело поверења често крши и да пешаци, без обзира које
семафор сигнализује светло, прелазе коловоз када мисле да прелазак није ризичан,
не знајући да могу тиме нарушити не само своју, него и туђу безбедност.
Уграђивање савремен опреме на семафорима за пешаке је први корак за помоћ
кретању слепим и слабовидим и особама са потешкоћама у ходу, као и добар
приступ за подизање свести пешака.
6.

ПРИЗНАЊА

Захваљујем се Градској организацији слепих и слабовидих у Новом Саду и
Удружењу грађана „СУНЦЕ“ за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа
Нови Сад, који су подржали идеју, помогли и учествовали у истраживањима.
Захваљујем се Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа, који су подржали
идеју и дали корисне савете и предлоге. Захваљујем се студентима Факултета
техничких наука који су учествовали у анкети.
Такође, захваљујем се Градској управи за саобраћај и путеве у Новом Саду, који
су подржали идеју и помогли реализацији истраживања.
7.
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PROVERA BEZBEDNOSTI PUTA (RSI) NA MAGISTRALNOM PUTU
M-19.3 (SOKOLAC – ROGATICA)
ROAD SAFETY INSPECTION (RSI) ON MAIN ROAD M-19-3
Milan Vujanić1, Radivoje Trifunović2, Ivana Stanić3, Srđan Tošić4, Siniša Gordić5
Rezime: Upravljanje bezbednošću saobraćaja podrazumeva sistemski pristup stalnom unapređenju
svih faktora bezbednosti saobraćaja (čovek-vozilo-put-okolina). Da bi se unapredilo stanje
bezbednosti saobraćaja na postojećoj putnoj mreži neophodno je, između ostalog, pronaći i
identifikovati nedostatke i opasne situacije za koje je uzrok put. Ovo se postiže primenom različitih
metodologija koje imaju za cilj preventivno delovanje na bezbednost puta. Najznačajnije
metodologije su: EuroRAP – European Road Assessment Programme, IRAP – International Road
Assessment Programme, RSI – Road Safety Inspection. U ovom radu je izvršena provera
bezbednosti puta na magistralnom putu M-19.3 Sokolac-Rogatica primenom RSI metodologije.
Posmatrana deonica ima veliki bezbednosni rizik, ali isto tako i značajnu mogućnost unapređenja
bezbednosti saobraćaja. Cilj rada je identifikovanje opasnih mesta za kako bi se predložile i inicirale
efikasne mere za unapređenje bezbednosti posmatrane deonice kroz delovanje lokalnih zajednica.
Ključne reči: RSI, bezbednosni rizik, bezbednosni potencijal
Abstract: Road safety management includes systematic approach to constant improvement of all
factors of traffic safety (human-vehicle-road-environment). In order to improve safety conditions of
existing road network it is necessary to find and identify any defects and dangerous situations caused
by road. This is achieved by using different methodologies aimed at preventive action on road safety.
Most significant methodologies are: EuroRAP – European Road Assessment Programme, IRAP –
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International Road Assessment Programme, RSI – Road Safety Inspection. In this paper we
performed RSI on highway road M-19.3 from Sokolac to Rogatica. Observed section has a high
level of safety risk, but also has a significant possibility of traffic safety improvement. The aim of
this study is to identify dangerous parts of road in order to propose and initiate improvement
measures by local communities for improving safety of observed road section.
Keywords: RSI, safety risk, safety potential

1.

UVOD

Put kao faktor bezbednosti saobraćaja ima značajnu ulogu. Ogromna sredstva se
izdvajaju za izgradnju, održavanje i stalno unapređivanje putne infrastrukture. Veliki broj
saobraćajnih nezgoda biva prouzrokovan upravo zbog propusta prilikom izgradnje ili
održavanja putne mreže, čime se troškovi investiranja u puteve značajno uvećavaju. Da bi
se ispitao uticaj puta na nastanak saobraćajnih nezgoda koriste se različite metode.
Road Safety Inspection (RSI) predstavlja jednu od značajnih metoda u ispitivanju
bezbednosti saobraćajne postojeće infrastrukture. Prema PIARC-ovim smernicama za
proveru bezbednosti saobraćaja i kontrolu bezbednosti na postojećim putevima (2012)
provera bezbednosti saobraćaja (RSI) je sistematski, lokacijski pregled postojećeg puta sa
ciljem utvrđivanja opasnih uslova, grešaka i nedostataka koji mogu da dovedu do nezgoda
sa teškim ishodom. Prema OECD-u, provera bezbednosti saobraćaja (RSI) predstavlja
formalizovanu preventivnu proveru bezbednosti saobraćaja na postojećim putevima, a za
projekte novih puteva predstavlja RISM6 alat koji sledi nakon poslednje faze RSA7 nakon
otvaranja puta.
Provera bezbednosti saobraćaja se sprovodi pomoću standardizovanih kontrolnih listi.
Sprovodi je stručan i nezavisan tim ljudi, koji prikuplja podatke i priprema detaljan
izveštaj o sprovedenoj proveri. U detaljnom izveštaju o proveri se nalaze identifikovani
nedostaci u pogledu bezbednosti saobraćaja, zajedno sa konkretnim preporukama za
korektivne akcije (OECD/ITF, 2015).
Provera bezbednosti saobraćaja je značajan alat koji je potrebno koristiti u
svakodnevnoj praksi. Naime, proverom bezbednosti saobraćaja, postojeću infrastrukturu
možemo značajno unaprediti i time izbeći stradanje na putevima. RSI kao alat treba
prepoznati i od strane lokalne zajednice. Lokalne samouprave mogu angažovati stručna
lica ili timove koji će izvršiti provere bezbednosti saobraćaja i ukazati upravljaču puta na
probleme koji postoje na tom putu.
2.

ZAKONSKA OSNOVA ZA PRIMENU PROVERE BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA (RSI)

Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i
Hercegovini, provera bezbednosti saobraćaja je definisana kao (RSI-Road Safety
Inspection), procedura nezavisne provere postojećih javnih puteva u pogledu bezbednosti.
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja nalaže upravljačima puta da izvrše proveru
bezbednosti saobraćaja na postojećim putevima. Prema važećem zakonu propisano je i
donošenje pravilnika koji će bliže urediti elemente koje put mora da ispuni kako bi
zadovoljio sve aspekte bezbednosti saobraćaja.
6
7

RISM - Road Infrastructure Safety Management
RSA - Road Safety Audit
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Iako je zakonom predviđeno donošenje i usvajanje pravilnika, to nije realizovano.
Nekoliko stručnjaka iz ove oblasti je ukazalo na potrebu izrade, donošenja i usvajanja
pravilnika u ovoj oblasti.
Za razliku od distrikta Brčko i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, Republika
Srpska je napravila iskorak i zakonom uredila ovu oblast. Prema Zakonu o bezbjednosti
saobraćaja na putevima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 63/11) propisano je
uspostavljanje sistema obavezne nezavisne provere postojećih javnih puteva sa aspekta
bezbednosti saobraćaja, a u cilju poboljšanja uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja.
Predviđeno je da se provera obavezno sprovodi na magistralnim i regionalnim putevima,
a da svi ostali putevi podležu proveri ukoliko se za tim ukaže potreba. Zakon je predvideo
da proveru vrši nezavisno licencirano pravno ili fizičko lice, pri čemu lica koja vrše
proveru ne smiju biti uključena u upravljanje putem na kojem obavljaju poslove provere
bezbednosti saobraćaja. Zakon je u Republici Srpskoj predvideo da licenciranje kadrova
koji mogu obavljati poslove provere bezbednosti saobraćaja vrši Agencija za bezbjednost
saobraćaja Republike Srpske. I ovaj zakon je predeo donošenja pravilnika koji bliže
propisuje uslove pod kojima se obavlja provera i revizija, kao i uslove za licenciranje
kadrova koji obavljaju poslove provere i revizije bezbednosti saobraćaja. U Republici
Srpskoj je donesen i usvojen Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik RS“, br. 72/12).
3.

POLOŽAJ I ZNAČAJ DEONICE NA MREŽI PUTEVA REPUBLIKE
SRPSKE I BOSNE I HERCEGOVINE

Deonica magistralnog puta M-19.3 Podromanija-Rogatica, na kojoj je vršena provera
bezbednosti saobraćaja, se nalazi na teritoriji opština Sokolac i Rogatica. Značaj ove
saobraćajnice je u povezivanju teritorije Grada Istočno Sarajevo, potom povezivanju
severoistoka (Bijeljina, Zvornik, Vlasenica, Milići) i jugoistoka (Foča, Gacko, Trebinje)
Republike Srpske. Pored navedenog, deonica puta povezuje Sarajevo, kao glavno
saobraćajno težište na prostoru Bosne i Hercegovine, sa Republikom Srbijom (Užice),
preko Rogatice i Višegrada, kao i Sarajevo sa Goraždem. Međunarodna oznaka puta na
kome se nalazi ova dionica je E-761 (Sarajevo-Užice).

Položaj deonice (Izvor: www.maps.google.com)
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Prema podacima Puteva Republike Srpske, dužina posmatrane deonice je 28,598 km,
a prosečan godišnji dnevni saobraćaj – PGDS za 2011. (poslednji dostupni podaci) iznosi
2626 voz/dan. Ograničenje brzine, na posmatranoj deonici, je u rasponu od 30 km/h do 80
km/h.
4.

ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Prema PIARC-u Provera bezbednosti saobraćaja ( u daljem tekstu PBS) se sprovodi:
ukoliko je deonica puta definisana kao visoko rizična (npr. prema podacima o
saobraćajnim nezgodama), ukoliko postoje podaci o ozbiljnim bezbednosnim problemima
(koji su dobijeni od policije, jedinice za održavanje puteva itd.), ukoliko je u bliskoj
budućnosti planiran projekat rekonstrukcije ili obnove deonice. U tom slučaju bi PBS
trebala da identifikuje specifične probleme koji se odnose na bezbednost puta ili kao
periodični zadatak, po planu i rasporedu sprovođenja PBS. Prema PIARC-u upravo analiza
stanja bezbednosti saobraćaja predstavlja jedan, jako važan, korak provere bezbednosti
saobraćaja.
Posmatrano područje je u zoni odgovornosti Centra javne bezbednosti Istočno
Sarajevo, u nadležnosti dve Policijske stanice (Sokolac i Rogatica). Interesantno je da
podaci ovih policijskih stanica ukazuju da je upravo posmatrana deonica rizična i da se
skoro polovina saobraćajnih nezgoda na teritorijama ovih policijskih stanica dogodi na
posmatranoj deonici. Takođe, podaci ukazuju da se svake godine na posmatranoj deonici
dogodi najmanje jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licima.
O specifičnosti posmatrane deonice govore i analize drugih stručnjaka u bezbednosti
saobraćaja (Mandić i Lindov, 2013; Mandić i Drašković, 2016). Različiti autori su se
bavili procenom rizika na pojedinim deonicama na teritoriji Istočnog Sarajeva, analizama
je obuhvaćena i posmatrana deonica.
U Tabeli 1. su dati nivoi rizika za pojedine deonice na teritoriji grada Istočno Sarajevo.
Na osnovu analize podataka može se zaključiti da posmatrana deonica predstavlja jednu
od najrizičnijih na području Grada Istočno Sarajevo. U 2013. godini prosečni PGDS na
posmatranoj deonici iznosio je 2.826 vozila, a ukupan broj nezgoda sa poginulima i teže
telesno povređenima je iznosio 24 nezgode. Prema istraživanju Mandić i Lindov, 2013.
godine, dionica Podromanija – Rogatica predstavlja jednu od najrizičnijih deonica na
teritoriji Istočnog Sarajeva.
Tabela 1. Vrijednost rizika s obzirom na saobraćajne nezgode po broju pređenih kilometara za
deonice magistralnih puteva na području Grada Istočno Sarajevo (Mandić i Lindov, 2013)
Oznaka
dionice
i puta
M5
M5
M18
M18
M18
M19
M19
M19.3
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Spojena dionica (početna i
završna tačka)
Lapišnica (gr. RS) - Pale 1
Pale 1 - Prača (gr. RS)
Dobrinja(gr. RS) - Krupac
Krupac - Bogatići (gr. RS)
Trnovo (granica RS) Dobro Polje
Han Pijesak 2 - Sokolac
Sokolac - Ljubogošta
Podromanija - Rogatica

Dužina
dionice
(km)
11,34
21,82
5,75
11,27

ΣSNpo
g.+t.p

Prosječni
PGDS

Nivo
rizika

6961
1975
7564
3275

Dinamički
saobraćajni rizik
(sn/vozilo km)
208,24
169,57
189,14
272,29

18
8
9
11

13,81

2

1636

80,85

3

27,48
30,19
28,60

8
35
24

1967
4795
2826

135,15
220,82
271,20

4
5
5

5
5
5
5
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Mapa rizika na dionicama magistralnih puteva na području
Grada Istočno Sarajevo (Mandić i Lindov, 2013)

5.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

PBS je vršena na deonici M 19.3 Podromanija-Rogatica. Proverom bezbednosti
saobraćaja su, na pomenutoj dionici, identifikovani sledeći elementi: Funkcija puta;
Poprečni profil; Pružanje trase; Ukrštanja; Javni i privatni servisi, javni objekti i prostori
za odmor, javni transport; Ranjivi učesnici u saobraćaju; Saobraćajni znakovi, oznake na
kolovozu i osvetljenje; Okolina pored puta i elementi pasivne bezbednosti puta; Stanje
kolovoza; Održavanje; Ograničenje brzine.
5.1.

Funkcija i okruženje

Istraživanjem je uočeno niz objekata pored puta. Kod najvećeg broja objekata nisu
ispoštovani svi zakonski propisi za pristup putu, objekti nisu adekvatno osvetljeni, a
elementi horizontalne i vertikalne signalizacije nedostaju (Slika 1). Reč je o ugostiteljskim
objektima, objektima za snabdevanje vozila gorivom, kao i stambenim objektima.

Neuređen parking na prilazu jednom od objekata pored puta

5.2.

Poprečni profil

Reč je o dvotračnom putu širine 6 m, mada postoji jedan kratak segment deonice u
mestu Podromanija gde je širina kolovoza 9 metara. Na ovom širem delu dionice postoje
izdvojene trake za leva skretanja. Prosečna širina bankina na deonici je 1 m. Prosečna
širina rigola je 0,75 m, a prosečna širina berme je 0,5 m.
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Put je projektovan za osovinsko opterećenje od 10 t, dok je maksimalni poprečni nagib
7%. Istraživanjem je uočeno da na posmatranoj deonici nekoliko krivina nema
odgovarajući poprečni nagib što može biti jedan od faktora koji utiče na nastanak
saobraćajnih nezgoda (Slika 4).

Prikaz jedne od krivina na deonici

5.3.

Pružanje trase puta

Istraživanjem su uočeni brojni problemi sa pružanjem trase, a najveći broj problema
se vezuje za geografski i prostorni položaj deonice. Značajan problem predstavljaju veliki
i dugi uzdužni nagibi na kojima se u uslovima heterogenog saobraćajnog toka javlja velika
disperzija brzina. To dovodi do rizičnih manevara preticanja, a samim tim i ugrožavanja
bezbednosti saobraćaja. Uočen je i problem velike horizontalne zakrivljenosti trase (veliki
broj horizontalnih krivina malog radijusa, ispod 100 m), što je posledica niske računske
brzine (50 km/h). Minimalan radijus horizontalne krivine na posmatranoj deonici iznosi
75 m (tzv. Kovanjska krivina) (Slika 5). Delovi deonice se pružaju kroz naseljena mesta,
pri čemu se u mestu Stjenice trasa pruža pored osnovne škole i prolazi kroz centralni deo
naselja. Velikim delom se duž pružanja trase nalaze izgrađeni stambeni objekti.

Kovanjska krivina (smer Rogatica-Podromanija)

5.4.

Ukrštanja, osvetljenje, kontrola pristupa

Istraživanjem je uočeno da deonica nije adekvatno osvetljena. Ulična rasveta postoji u
mestu Podromanija i na ulazu u mesto Rogatica, ali veliki broj svetiljki ulične rasvete nije
ispravan, što utiče na bezbednost saobraćaja na ovim odsecima. Naime, često smenjivanje
osvetljenih i neosvetljenih delova puta utiče na percepciju vozača, naročito kada je
kolovoz mokar ili vlažan (pojava T-mrlje).
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Takođe, ulična rasveta nedostaje u mestu Stjenice. Na posmatranoj deonici nisu u
velikoj meri zastupljena ukrštanja, što može pozitivno uticati na bezbednost saobraćaja.
Tradicionalno, kontrola pristupa nije regulisana na pravi način. Svi izgrađeni objekti imaju
direktan pristup i vozila se direktno uključuju na deonicu. Ovaj propust negativno utiče na
bezbednost saobraćaja i može izazvati saobraćajne nezgode. Prilikom istraživanja
zabeležen je veliki broj neadekvatno obeleženih pristupa (Slika 6).

Nepostojanje kontrole pristupa na deonici (strelicom su obeleženi pristupi koji nisu
uređeni)

5.5.

Servisne i površine za odmor

Duž deonice postoji nekoliko ugostiteljskih objekata, kao i površina za odmor. Ove
površine nisu adekvatno uređene.
5.6.

Ranjivi učesnici u saobraćaju

Veliki broj ranjivih učesnika u saobraćaju se kreće duž posmatrane deonice. Mesta
Podromanija, Kovanj, Stjenice i ulaz u mesto Rogatica se ističu kao mesta na kojima se
beleži veliki broj ranjivih učesnika u saobraćaju. Takođe, pojava biciklista na deonici u
letnjem periodu je česta. Jedan od najznačajnijih problema vezanih za ugroženost ranjivih
učesnika ja taj što ne postoje obeležene ivične linije na kolovozu. Istraživanjem je
utvrđeno da je neophodno unaprediti bezbednost saobraćaja ranjivih učesnika u saobraćaju
duž cele deonice (Slika 7).

Kretanje ranjivih učesnika na deonici
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5.7.

Saobraćajni znakovi, oznake na kolovozu, svetlosni znakovi

Stanje saobraćajne signalizacije je loše. Većina vertikalne signalizacije, odnosno
saobraćajnih znakova, je nepravilno postavljeno, oštećeno ili otuđeno. Neophodno je
ponovo postaviti vertikalnu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa propisima i adekvatnim
stepenom retrorefleksije (Slika 8). Ivična linija nije iscrtana celom dužinom dionice,
razdelna linija nije uočljiva i postojana je samo na kratkim delovima deonice.
Retrorefleksija postojeće horizontalne signalizacije nije odgovarajuća. U noćnim
uslovima je teško voziti na pomenutoj dionici, jer ivična linija nije ocrtana, a razdelna nije
uočljiva (Slika 8). Neophodno je obnoviti horizontalnu signalizaciju i iscrtati ivične linije.
Pešački prelazi i strelice nisu uočljivi, pa je potrebno obnoviti poprečne horizontalne
oznake, kao i ostale oznake i kolovozu.

Izgled vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na deonici

5.8.

Okolina puta i elementi pasivne bezbednosti puta

Na pojedinim delovima deonice postoji zaštitna ograda, ali je oštećena i kao takva ne može
da vrši funkciju za koju je namenjena. Zaštitna ograda je oštećena i savijena zbog udaraca
vozila u nju, pa iz tog razloga ne može da zaustavi vozilo u slučaju nezgode (slika 9).
Takođe, postoje mesta na kojima je potrebno postaviti zaštitnu ogradu kako bi se
bezbednost saobraćaja unapredila. Zaštitne mreže, koje su postavljene, su u dobrom stanju,
ali je potrebno postaviti još nekoliko zaštitnih mreža i gabiona (Slika 9). Potrebno je
ukloniti rastinje koje značajno utiče na preglednost i pasivnu bezbednost saobraćaja. Na
celoj deonici je neophodno urediti okolinu kako bi se unapredila pasivna bezbednost
saobraćaja i smanjile posledice saobraćajnih nezgoda.

Izgled oštećene zaštitne ograde i zaštitnih mreža na deonici
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5.9.

Stanje kolovoza

Deonicu karakteriše loše stanje kolovoza. Istraživanjem je uočen veliki broj podužnih
poprečnih i mrežastih pukotina. Takođe, duž deonice je primetan lom ivice kolovoza,
oštećeni su rigoli i postoje udarne rupe. Loša mikrotekstura kolovoza, u kombinaciji sa
padavinama predstavlja faktor rizika. Loše stanje kolovoza doprinosi velikom broju
saobraćajnih nezgoda na posmatranoj deonici (Slika 10).

Pukotine na kolovozu i zapušten rigol

5.10. Održavanje
Održavanje nije na zavidnom nivou. Naime, najveći problemi se na deonici javljaju
upravo zbog neodržavanja. Oznake na kolovozu se ne ocrtavaju kvalitetno i dovoljno
često, pa su veći deo godine nevidljive učesnicima u saobraćaju. Pored oznaka, kojih
nema, na deonici je primetan i veliki broj pukotina koje nisu sanirane. Ne čiste se rigoli,
propusti i kanali, a to dovodi do propadanja trupa puta. Zaštitne ograde su zapuštene, ne
održavaju se i ne zamenjuju.
5.11. Ograničenja brzine
Ograničenja brzine je potrebno ispitati i uskladiti sa tehničko-eksploatacionim
karakteristikama deonice i zahtevima saobraćaja. Beleži se veliki broj prekoračenja
ograničenja brzine na posmatranoj deonici, a to utiče na posledice saobraćajnih nezgoda.
Deonica se jednim delom pruža kroz Glasinačko polje, gde karakteristike puta
omogućavaju razvijanje velikih brzina. Na tom delu puta se beleži veliki broj saobraćajnih
nezgoda sa poginulima.

Pružanje deonice kroz Glasinačko polje
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6.

ZAKLJUČAK

Provera bezbednosti saobraćaja sprovedena je na deonici magistralnog puta M 19.3 od
Podromanije do Rogatice. Sprovedenim istraživanjem su utvrđeni brojni problemi, koji
ugrožavaju bezbednost saobraćaja na posmatranoj deonici. Jedan od osnovnih problema,
koji deonicu čini izuzetno rizičnom, predstavlja kombinacija velikih podužnih nagiba,
malih radijusa krivina i lošeg stanja kolovoza. Na posmatranoj deonici se beleži veliki broj
saobraćajnih nezgoda.
Obzirom na stanje puta može se zaključiti da elementi puta značajno doprinose
nastanku saobraćajnih nezgoda i posledica. Prema istraživanjima sprovedenim u
Sjedinjenim Američkim Državama uslovi puta imaju uticaj na 53% svih saobraćajnih
nezgoda sa poginulima i 38% saobraćajnih nezgoda sa povređenima (OECD/ITF, 2015).
Uslovi puta mogu biti faktor koji najviše doprinosi nastanku saobraćajnih nezgoda, i to
više od prekoračenja brzine, konzumiranja alkohola ili nekorišćenja sigurnosnog pojasa
(Zaloshnja i Miller, 2009).
Sprovedenim istraživanjem je utvrđeno da je neophodno izvršiti rehabilitaciju
kolovoza, preispitati postavljena ograničenja brzine, unaprediti saobraćajnu signalizaciju
na posmatranoj deonici, unaprediti okolinu puta i elemente pasivne bezbednosti
saobraćaja. S obzirom na uticaj puta na nastanak i posljedice saobraćajnih nezgoda
trenutnu situaciju na deonici neophodno je sprovesti detaljniju analizu i preduzeti mere da
bi se unapredilo postojeće stanje puta.
7.
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АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПРЕЛАЗУ ПУТА
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И МОГУЋНОСТИ ЊИХОВЕ
ПРЕВЕНЦИЈЕ
ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS ON CROSSING OF ROAD AND
RAILWAY TRACKS AND POSSIBILITIES FOR THEIR PREVENTION
Нена Томовић1, Биљана Кордић 2, Дејан Милановић3
Сажетак: Саобраћајне незгоде које се дешавају на прелазу пута преко железничке пруге у
нивоу производе изузетно тешке последице по људе, учеснике тих незгода, али и материјална
добра. Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја у Србији годишње настрада у овим
незгодама скоро четрдесет људи. У Србији мрежа железничког саобраћаја има дужину преко
3.000 km и преко 2.000 путних прелаза у нивоу преко ње. У овом раду је извршена анализа
саобраћајних незгода које су се догодиле на прелазу пута преко железничке пруге у Србији.
Циљ анализе је био да се на основу резултата истраживања и добијених сазнања да предлог
деловања у смислу њихове превенције.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, прелаз пута преко железничке пруге, саобраћајне
незгоде
Abstract: Traffic accidents which ocurr on a crossing of a road and a railway track provide
extremely difficult consequences for people, participants in these accidents and property or material
goods. According to data from Agency for traffic safety in Serbia, nearly 40 people suffer annually
from these accidents. The railway traffic network in Serbia is over 3.000 km long and there are more
than 2.000 crossings over railway tracks. In this paper is carried out the analysis of traffic accidents
that occurred on the roads crossing the railway line in Serbia. The aim of this analysis was to be
based on research results and knowledge obtained that the proposal of action in terms of prevention.
Keywords: road safety, road crossing over the railroad tracks, traffic accidents
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1.

УВОД

Железнички саобраћај у Србији је заступљен мрежом пруга нормалног колосека
„Инфраструктуре железнице Србије“ укупне грађевинске дужине 3.808,7 km, од
чега је 3.533,2 km једноколосечних и 275,5 km двоколосечних пруга [Изјава о
мрежи, 2015/16], на којима је у функцији 2.138 путно-пружна прелаза (ППП), места
где се железничка пруга и друмска саобраћајница укрштају у нивоу.
ППП у нивоу осигуравају се на један од следећих начина, и то:
1) саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности;
2) светлосним саобраћајним знаковима и саобраћајним знаковима на путу;
3) полубраницима са светлосним саобраћајним знаковима и саобраћајним
знаковима на путу;
4) браницима и саобраћајним знаковима на путу;
5) непосредним регулисањем саобраћаја на путном прелазу и посебним мерама
у одређеним случајевима;
6) оградама или другим уређајима на путним прелазима за пешаке и бициклисте
[Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, 1999]
Од укупног броја ППП највећи број је осигуран са најнижим нивоом осигурања,
односно таквих има 1591 или 74.4% од укупног броја прелаза. ППП са тзв. вишим
нивоом осигурања имају, осим друмске сигнализације и светлосну сигнализацију.
Таквих има 26, односно 1.2%. ППП са највишим нивоом осигурања поред друмске
сигнализације имају механичке системе (полубраници или браници) који
онемогућавају или би требало да онемугуће возаче да ступе у зону укрштања пруге
и пута када је њихова безбедност угрожена. Оваквих прелаза на нашим пругама има
234, односно 24% [Касалица, 2013].
На који ће начин поједини ППП бити осигуран зависи од прегледности пруге и
пута на месту укрштања (троугао прегледности), намене пруге, врсте пута, густине
саобраћаја, највеће допуштене брзине, дужине путног прелаза и слободног простора
изнад путног прелаза. Прописи налажу да се аутоматским уређајем путно-пружног
прелаза морају опремити она места укрштања железничке пруге и пута када са
укрштање обавља на месту:
x магистралне железничке пруге са магистралним, односно регионалним
путевима
x магистралне железничке пруге и пута на којој је највећа дозвољена брзинy
већа од 120 km/h
x осталих железничких пруга са путевима који имају у току 24 сата већу
густину од 5.000 возила [http://www.zeleznicesrbije.com].
На начин осигурања ППП утицај има и локална самоуправа, која у складу са
одредбама Закона о железници такође учествује у финансирању и одржавању
путних прелаза.
Сагледавајући све економске и технолошке аспекте, не постоји оправдање да сви
ППП буду осигурани аутоматским уређајима. Таква пракса није забележена ни у
много богатијим и савременијим железничким управама, а ни у далеко развијенијим
државама у којима се много више улаже у друмски и железнички саобраћај.
На ППП се дешава значајан број саобраћајних незгода са мањим или већим
последицама које се мере бројем усмрћених и повређених лица и директном
материјалном штетом.
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Према статистичким подацима стручних служби „Железница Србије“, највећи
број је настао због пропуста, непажње, непридржавања саобраћајне сигнализације,
али и бахатог и неодговорног понашања учесника у друмском саобраћају.
Процена је да је 95% незгода у саобраћају последица психофизичког стања
човека, због чега све економски развијеније земље значајну пажњу посвећују
анализи понашања учесника у саобраћају и примени метода које би требало да
унапреде и подигну ниво безбедности на путним прелазима.
У многим земљама, као уосталом и код нас, ППП на мање важним путева су
често „отворени“ или „неконтролисани“. Користи се и саобраћајна сигнализација уз
црвена светла упозорења или звоно да упозори на приближавање возова. ППП без
браника или полубраника представљају озбиљан ризик по безбедност, али се
незгоде дешавају сувише често и на прелазима који су обезбеђени савременијим
системима осигурања.
Када је реч о страним железничким управама постоје различита искуства у
примени мера које повећавају ниво безбедности на путним прелазима.
У Сједињеним Државама железнице додају рефлекторе са стране сваког вагона
како би композиција била јасно уочљива са велике даљине и тиме се спречиле
незгоде. У Ирској, уместо отвореног прелаза постављају се ручни браници, које
возачи морају сами да отварају и затварају [Кумар, 2012]. У Великој Британији
стручњаци задужени за безбедност су свесни чињенице да је „употреба путних
прелаза у нивоу највећи потенцијал за катастрофалне незгоде и огроман ризик за
функционисање железничког и друмског саобраћаја“, због чега предузимају низ
мера у циљу минимизације свих врста ризика Њихове анализе указују да су пешаци
највећи ризик (57%), док после њих највећи ризик представља судар воза са
возилом (35%) Ризици на путним прелазима, у преко 95% у Великој Британији су
последица људске грешке и злоупотребе, док је свега 5% узроковано грешкама
уређаја на путним прелазима [House of Commons Transport Committee UK, 2014].
У кратким цртама изложена проблематика везана за безбедност на путнопружним прелазима указује на значај истраживања која се односе на квантитативну
анализу саобраћајних незгода односно ванредних догађаја на путно-пружним
прелазима (термин који се користи у железничком саобраћају), који су пре свега у
функцији сагледавања могућности њихове превенције.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Подаци за ово истраживање саобраћајних незгода систематизовани су на основу
званичних и јавно објављених статистичких података на годишњем нивоу, који се
публикују и део су података који објављује Републички завод за статистику.
Извештаје о саобраћајним незгодама или ванредним догађајима о којима се води
евиденција у „Железницама Србије“ и „Инфраструктури железнице Србије“, води
Сектор за саобраћајне послове, као једну од својих редовних активности у оквиру
Одељења за ислеђење ванредних догађаја.
Извештаји се воде на дневном, недељном и месечном нивоу, а обједињују и
презентују на годишњем нивоу. Конципирани су тако да обухватају све ванредне
догађаје на железници Србије.
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Структура ванредних догађаја је систематизована у три основне категорије, по
месту њиховог настанка, које може да буде:
x У току одвијања железничког саобраћаја (пример: подигнута рампа или
полурампа на путно пружном прелазу, док воз пролази преко путно пружног
прелаза)
x На путно-пружним прелазима
x Ван путног прелаза [Јапунџић, 1996]
Истраживање је обухватило период од 2004. године до 2014. године, односно
десет година.
Имајући у виду да све железничке управе поклањају значајну пажњу унапређења
безбедности на путним прелазима наставак истраживања се односио на исте
показатеље, али у одређеном броју европских железничких управа, са циљем да се
добијени показатељи упореде и донесе адекватан закључак.
У циљу извођења што квалитетнијих закључака о броју и узроцима саобраћајних
незгода на железницама Србије, као и начину превенције саобраћајних незгода
коришћени си статистички подаци МУП-а РС, као и оперативни подаци
Инфраструктуре железнице Србије за првих осам месеци у 2016. години.
Добијени подаци у значајној мери омогућавају сагледавање постојећег стања и
дефинисање приоритетних активности које је потребно реализовати у циљу
минимизирања броја незгода на прелазу пута преко железничке пруге, односно
унапређења безбедности одвијања саобраћаја.
3.

РЕЗУЛТАТИ - КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА

Саобраћајне незгоде на путно-пружним прелазима углавном резултују тешким
последицама, односно погинулим и тешко повређеним лицима. Међутим, и поред
јасно дефинисаних начина обележавања и опремања путних прелаза, саобраћајне
незгоде на путно-пружним прелазима се и даље догађају.
Разлоге за настанак саобраћајних незгода треба тражити у пропустима учесника
саобраћајне незгоде, неадекватној опреми и сигнализацији, као и недовољној
прегледности услед лошег одржавања појаса путно-пружног прелаза. Најчешће су
последица непрописног и напажљивог понашања учесника у друмском саобраћају,
при чему су пешаци и мотоциклисти опасност само за себе, а остали учесници у
друмском саобраћају (путнички аутомобили, аутобуси, камиони) представљају
опасност и за железницу и за друм [Зеремски et al. 2008:34].
У табели 1 приказан је број саобраћајних незгода у односу на место где се догађај
десио. Железница располаже подацима о броју саобраћајних незгода које су се
десиле на отвореној прузи током кретања воза, односно одвијања саобраћаја, на
путним прелазима и ван њих.
Презентовани подаци, који су анализирани у периоду од 2004. до 2014. године,
показују да се највећи број незгода дешава током одвијања саобраћаја и ван путних
прелаза, али значајан је и број незгода на путним прелазима. У периоду од десет
посматраних година проценат саобраћајних незгода на путним прелазима у односу
на укупан број незгода је варирао у распону од 9.40 до 13.63 процената.
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Табела 1. Број саобраћајних незгода на железници Србије
Година

У
На путним Ван путних
саобраћају пре лазима
пре лаза

Укупно

% на путним
пре лазима

2004

512

83

121

716

11.59

2005

456

89

108

653

13.63

2006

480

84

125

689

12.19

2007

460

81

112

653

12.40

2008

410

58

73

541

10.72

2009

360

62

106

528

11.74

2010

393

56

125

574

9.76

2011

361

62

72

495

12.53

2012

360

53

90

503

10.54

2013

378

49

55

482

10.17

2014

423

53

88

564

9.40

Извор: Статистика Железнице Србије 2004-2014

У складу са дефинисаним циљем истраживања, ради поређења, у другом кораку
је извршена анализа истих показатеља у одређеном броју европских железничких
управа, чије су вредности приказане у табели 2.
Табела 2. Број саобраћајних незгода у европским железничким
управама у 2013. години
Зе мља

У
На путним Ван путних
саобраћају пре лазима
пре лаза

Укупно

% на путним
пре лазима
41

Белгија

5

13

14

32

Бугарска

4

11

18

33

33

Чешка

12

36

43

91

40

Немачка

45

59

197

301

20

Италија

10

14

76

100

14

Хрватска

5

13

15

33

39

Мађарска

6

35

145

186

19

Аустрија

5

37

31

73

51

Румунија

1

44

135

180

24

Словенија

1

11

1

13

85

Швајцарска

10

15

37

62

24

Извор: ЕУРОСТАТ

Најтеже последице саобраћајних незгода су губитак људских живота. Анализом
статистичких података којима МУП располаже утврђено је да је у периоду од 2006.
до 2012. године у саобраћајним незгодама на путно пружним прелазима животе
изгубило 75 лица, док је 181 лице повређено [Драшковић et al, 2014]. На слици 1 је
приказан број погинулих и повређених лица у периоду 2006-2012. година.
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Извор: Драшковић et al, 2014
Слика 1. Број погинулих и повређених лица у периоду од 2006. – 2012. год

Најсвежијим подацима, који су систематизовани за период од 01.01. до
01.09.2016. године (8 месеци), евидентирана је 71 саобраћајна незгода на путно
пружним прелазима или на отвореној прузи у којима су учествовала возила
друмског, железничког саобраћаја и пешаци. У приближно 27% саобраћајних
незгода учесници су пешаци и воз, а у осталим случајевима, саобраћајне незгоде су
последица судара воза и друмског возила.
Све саобраћајне незгоде у којима су актери пешаци су се десиле на отвореној
прузи, ван путних прелаза, 10 лица је погинуло, а као основни узрок је наведена
непажња пешака. Просечно кашњење воза по свакој незгоди у којој је страдао пешак
износило је 132 минута. Највећи број погинулих је евидентиран у летњим месецима
(август, јун, јул).
Саобраћајних незгода у којима су учествовала возила друмског саобраћаја је
било 52, у њима су три лица погинула, а 16 било повређено, а евидентирана је и
значајна материјална штета. Највећи број саобраћајних незгода, 77% се десио на
путно-пружним прелазима а осталих 23% на отвореној прузи.
Највећи број саобраћајних незгода на путно-пружним прелазима у нивоу, око
48%, се десио на прелазима код којих не постоје полубраници или браници. На
прелазима који су обезбеђени
браницима десило се 10% незгода а са
полубраницима 11% незгода. (слика 2).

Слика 2. Заступљеност саобраћајних незгода 01.01-01.09.2016
У зависности од врсте осигурања ППП (ППП)
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Значајан број незгода, око 31% се десио на местима где не постоје путни прелази,
а пешаци или друмска возила та места користе у ту сврху. Просечно кашњење
возова по једној незгоди у просеку је износило око 95 минута.
Анализом података европских железничких управа који се односе на структуру
учесника у саобраћајним незгодама на путно-пружним прелазима уочено је да скоро
половину, односно око 49%, чине возачи путничких возила. Затим следе пешаци,
чије учешће је забрињавајуће, јер износи око 27%. Учешће теретних возила и
мотоцикла износи по 9%, а затим следе трактори са 3%, аутобуси са 1% и остали са
2% [Зеремски et al. 2008:36].

Извор: Зеремски et al. 2008:36
Слика 3. Структура учесника у саобраћајним незгодама на путно-пружним прелазима

Презентовани подаци о броју саобраћајних незгода, броју погинулих и
повређених лица, заступљености саобраћајних незгода у односу на врсту осигурања,
као и структури учесника представља полазну основу за анализу и дискусију на
тему саобраћајних незгода, са циљем да се дође до суштинских смерница које би
имале утицаја на њихову превенцију.
4.

ДИСКУСИЈА

Најразвијеније државе су седамдесетих година 20-тог века успеле да зауставе
растући тренд и остваре опадајући тренд броја настрадалих у саобраћајним
незгодама (посебно броја погинулих), уз успешан развој друштва и непрекидан раст
броја регистрованих возила и пређене километраже.
У истом периоду, у неразвијеним и државама у развоју, растао је број
саобраћајних незгода, као и погинулих и повређених лица у саобраћају [Стратегија
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
год.].
За разлику од економски развијених европских земаља, за нашу државу се може
рећи да је начелно прихватила идеју о могућностима смањивања броја настрадалих
у саобраћају, али није изградила снажан заштитни систем, односно не
успева да управља безбедношћу саобраћаја, што за последицу има велике
осцилације како у саобраћајних незгода, тако и у броју настрадалих.

167

Нена Томовић, Биљана Кордић, Дејан Милановић
АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПРЕЛАЗУ ПУТА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И
МОГУЋНОСТИ ЊИХОВЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

У прилог тој тврдњи говоре подаци у табелама 1 и 2. у којима може да се уочи
да је број саобраћајних незгода на путно-пружним прелазима у Србији вишеструко
већи него у европским земљама. Драматична разлика постоји и у броју саобраћајних
незгода које се дешавају у току одвијања железничког саобраћаја, а забрињава и
чињеница да се за првих осам месеци 2016. године десило много више саобраћајних
незгода у односу на претходне године, што свакако указује на све нижи ниво
управљања безбедношћу саобраћаја у зони ППП.
Посебно је озбиљан проблем представља значајан број саобраћајних незгода које
се дешавају у пружном појасу, ван путно-пружног прелаза. То указује пре свега на
чињеницу да железничка инфраструктура у пружном појасу није на адекватан начин
обезбеђена и да је доступна моторним возилима и пешацима на местима где је
њихова безбедност, али и животи, значајно угрожена. У пракси су чести случајеви
да сигнализација није у функцији. Разлог за то је пре свега чињеница да се у пракси
веома мало води рачуна о уређајима који обезбеђују путни прелаз, пре свега због
недостатка финансијски средстава, која су потребна за инсталирање савремених
уређаја за обезбеђење путних-пружних прелаза [Костић et al 2015:151]. На слици 4
су приказани случајеви које често виђамо на путно-пружним прелазима у Србији.

Слика 4. Одвијање саобраћаја на путним прелазима

Последица таквог стања је и велики број погинулих и повређених лица у тим
незгодама. Економске последице су драматичне, јер државу, друштво, а индиректно
и појединца много коштају штете на друмским и железничким возилима, санирање
повређених, временски губици настали због прекида у саобраћају, надокнаде
породицама чији су чланови усмрћени или повређени у незгодама.
Њихов задатак је пре свега унапређење правног и стратешког оквира за
безбедност саобраћаја у целини, као и финансијског оквира дефинисањем модела
финансирања свега што утиче на безбедност саобраћаја.
Резултати наше анализе као и истраживање ставова о ризицима у саобраћају
указују на мере чија би примена допринела унапређењу стања безбедности
саобраћаја у Републици Србији, а посебно на безбедност саобраћаја на путно
пружним прелазима. У том смислу се може посебно истаћи значај едукације, којом
би се подигао ниво информисаности и знања учесника у саобраћају, при чему се пре
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свега мисли на подизање свести свих учесника у саобраћају и стицање знања о
штетним последицама небезбедног понашања на ППП.
Поред едукације, искуства развијених европских земаља указују да постоји и
читав низ мера које је потребно спровести или интензивирати за подизање нивоа
безбедности у саобраћају, а самим тим и на путно-пружним прелазима. Као
најважније могу да се издвоје: увођење интелигентних транспортних система,
смањење дозвољене границе алкохола у организму за време вожње, развој
превентивних мера против вожње под утицајем алкохола, развој интелигентних
уређаја за ограничење брзине кретања возила.
Важне су и кампање усмерене на забрану употребе телефона у вожњи, вожње
под утицајем алкохола и прекорачење брзине, употребу заштитних кацига и других
заштитних система.
Све напред наведено је саставни део правног и стратешког оквира којим се
дефинише систем безбедности саобраћаја у Републици Србији, а на учесницима у
саобраћају је и велики део одговорности за примену свега што је прописано у пракси
и свакодневном животу.
5.

ЗАКЉУЧАК

Анализа саобраћајних незгода на прелазу пута преко пруге указује да је
безбедност саобраћаја на мрежи пруга Железнице Србије значајно мања у односу на
европске железнице. Та чињеница захтева предузимање хитних и адекватних мера
којима би се унапредио ниво безбедности свих учесника у саобраћају на путнопружним прелазима, посебно ако се узме у обзир чињеница да се у 2016. години
значајно повећао број саобраћајних незгода на путно-пружним прелазима.
У том смислу све активности везане за едукацију учесника у саобраћају могу
значајно да унапреде ниво безбедности свих учесника у саобраћају на путнопружним прелазима. Пример добре праксе је и акција „Железнице Србије“, која је
почела да се спроведи у основним школама у Србији у 2016. години под називом
„Опрез! Изабери живот“.
Страна и домаћа искуства стручњака који се баве овом проблематиком указују и
на потребу имплементирања савремених техничких решења на путно-пружним
прелазима, од којих се пре свега препоручује:
x Денивелација пужно-путних прелаза на местима где је повећана фреквенција
друмско, железничког саобраћаја
x Активна заштита ППП са полубраницима и припадајућом сигнализацијом
x Пасивна заштита ППП са аутоматским уређајима са светлосним и звучним
сигналима
x Осигурање друмском вертикалном сигнализацијом.
Због тога би саставни део Програма пословања Железнице Србије требало да
буду и активности којима су планирају и обезбеђују средства за подизање нивоа
безбедности на путно-пружним прелазима.
Имајући у виду чињеницу да саобраћајне незгоде нису случајност, већ последица
грешке у систему човек-возило-пут-околина, општи закључак је да се оне могу
отклонити, односно спречити бољим и функционалнијим системом друмског и
железничког саобраћаја и одговорнијим понашањем свих грађана.
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Примена репресивнијих мера за кажњавање учесника у саобраћају на путнопружним прелазима, који крше закон и који су актери саобраћајних незгода, би
могла да буде још једна препорука за унапређење нивоа безбедности на прелазима
пута преко пруге.
Све наведено је сасвим јасан сигнал да се проблему безбедности мора озбиљно
и системски приступити и у том смислу потребно је већу пажњу посветити мерама
превенције којима би се минимизирао број саобраћајних незгода. Ефикасно
управљање безбедношћу саобраћаја подразумева пре свега постојање
институционалних капацитета са установљеним процедурама и односима између
надлежних субјеката. Кључни субјекти безбедности саобраћаја на националном
нивоу су све институције које се баве саобраћајем, а посебно: се могу истаћи
доносиоци политичких одлука, професионална, стручна и друга удружења, научне
и образовне установе, предшколске установе, саобраћајна полиција, здравствене
установе, медији и други.
6.
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POVEĆANJE SIGURNOSTI PJEŠAKA NA IZOLIRANIM PJEŠAČKIM
PRIJELAZIMA SUSTAVOM RADARA, SVJETLOSNE
SIGNALIZACIJE I RASVJETE
INCREASING PEDESTRIAN SAFETY AT PEDESTRIAN CROSSINGS
WITH SYSTEM OF RADAR, LIGHT SIGNS AND LIGHTING
Vlado Bužanić1, Ivan Jagatić2, John Leko3, Tomislav Šafran4
Rezime: Pješaci, a posebno djeca na putu do škole, predstavljaju najugroženiju skupinu u prometu
te je potrebna stalna dorada postojećih zaštitnih sustava kako bi se povećala njihova sigurnost u
prometu. Vezano uz prometnu opremu, prelazak pješaka preko prometnica uglavnom je osiguran
zasebnim sigurnosno-prometnim rješenjima: horizontalnom i vertikalnom signalizacijom,
naglašenom rasvjetom u zoni pješačkog prijelaza, treptačima „žutog“ svjetla, radarskim
pokazivačima brzine kretanja vozila ili semaforskom signalizacijom. U pojedinim slučajevima
koristi se kombinacija dva sustava od navedenih rješenja, dok najnovija rješenja osiguranja
pješačkih prijelaza daju kombinaciju od tri sustava: LED rasvjeta pješačkog prijelaza i sustav
mjerenja brzine kretanja vozila (uz prikaz brzine kretanja vozila) povezan na semaforski sustav.
Kod LED rasvjete potrebno je posvetiti posebnu pažnju na princip rasvjetljavanja pješačkih
prijelaza i temperaturu boje. Radarski sustav mora omogućiti kvalitetnu detekciju brzine na
udaljenostima do 250m, a dobivene informacije prosljeđuje LED displeju koji prikazuje brzine
kretanja nadolazećih vozila i upozorava prekršitelje na sankcije tj. prelazak semaforskog sustava sa
„stalnog zelenog“ na „crveno“ svjetlo i kada nema zahtjeva pješaka za prelazak preko prometnice.
Kombinacija predmetna tri sustava (LED rasvjeta, radar i semaforski sustav), iako još uvijek u
ispitnoj fazi, daje pozitivne pomake u povećanju sigurnosti pješačkog prometa u široj zoni
obilježenog pješačkog prijelaza.
Ključne reči: sigurnost pješačkog prometa, LED rasvjeta, radarski sustav, prikazivač brzine
kretanja, semaforski sustav
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Abstract: Pedestrians, especially children on their way to school, are the most vulnerable group of
road users so there is a need for constant upgrading of the existing protection systems in order to
increase their safety. In relation to traffic equipment, pedestrian crossing over the road is mostly
secured with separate traffic security solutions: horizontal and vertical signs, accentuated lighting
in the area of pedestrian crossing, flashing "yellow" lights, radar speed indicators of the vehicle or
with traffic lights. In some cases is used a combination of the mentioned two systems solutions,
while the latest solutions for insurance pedestrian crossings provide a combination of three systems:
LED lighting pedestrian crossing with the system of measuring the speed of the vehicle (with the
display speed of the vehicle) which is connected to the traffic light system. Through LED lighting
is necessary to pay special attention to the principle of illuminating pedestrian crossings and color
temperature. The radar system should provide quality speed detection at distances up to 250m, and
the obtained information forwards to the LED display that shows the speed of the oncoming vehicle
and warns violators to sanctions ie. switching the traffic light system of "continuous green" to "red"
light even when there is no requirement for pedestrians crossing the road. The combination of
concerned three systems (LED lights, radar and traffic light system), although still in a test phase,
gives positive steps in increasing the safety of pedestrian traffic in the wider area of marked
pedestrian crossing.
Keywords: safety of pedestrian traffic, LED lighting, radar system, the pointer movement of speed,
traffic light system

1.

UVOD

Prometne nesreće, osim što predstavljaju osobne tragedije utječu i na ukupno društvo
tj. gubitak društvenih vrijednosti u iznosu od najmanje dva posto BDP-a što iznosi
približno 800 milijuna EUR-a u Republici Hrvatskoj. Prema statistici u posljednjih deset
godina na hrvatskim cestama dogodilo se prosječno 45.000 prometnih nesreća s približno
19.000 stradalih osoba: 80 posto prošlo je s lakšim, 18 posto s teškim tjelesnim ozljedama,
dok je dva posto osoba pogibalo što prosječno godišnje čini 471 poginula osoba. Poginuli
i teško ozlijeđeni u prometu predstavljaju nenadoknadive gubitke jer od ukupnog broja
teško ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama oko pet posto osoba ostaju trajni
stopostotni invalidi, a najčešće je riječ o osobama mlađe životne dobi.
Iz prije navedenih razloga nužno je djelovati u smislu poboljšanja prometne infrastrukture
i prometne kulture, posebno vozača, jer se na taj način značajno povećava sigurnost
prometa i najbrže smanjuju tragične posljedice.
Jedan od prijedloga poboljšanja prometne infrastrukture uz istovremeno edukacijsko
djelovanje na vozača predstavlja sustav upozorenja nailaska na obilježeni pješački prijelaz
izvan naseljenih područja gdje se ostvaruju znatno veće brzine od propisanih. Prelazak
pješaka preko prometnica uglavnom je osiguran zasebnim sigurnosno-prometnim
rješenjima: horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, naglašenom rasvjetom u zoni
pješačkog prijelaza, treptačima „žutog“ svjetla, radarskim pokazivačima brzine kretanja
vozila ili semaforskom signalizacijom. U pojedinim slučajevima koristi se kombinacija
dva sustava od navedenih rješenja, dok najnovija rješenja osiguranja pješačkih prijelaza
daju kombinaciju od tri sustava: LED rasvjeta pješačkog prijelaza sa sustavom mjerenja
brzine kretanja vozila koji daje prikaz brzine kretanja vozila i djeluje zajedno sa
semaforskim sustavom.
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2.

TRENUTNI SUSTAVI ZAŠTITE PJEŠAKA NA IZOLIRANIM
PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA

Većina pješačkih prijelaza na području RH obilježena je propisanom horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom. Nažalost, mnogi od njih nisu građevinski uređeni (nema
nogostupa, rubnjaka, staza i dr.) što se u pravilu događa u starim povijesnim jezgrama,
slabo naseljenim mjestima i/ili nerazvijenim područjima. Za razliku od takvih neuređenih
pješačkih prijelaza, zbog aktivne prometne politike kao što je Nacionalni program
sigurnosti cestovnog prometa, pješački prijelazi u blizini škola posljednjih godina
značajno su povećala prometnu sigurnost. Budući se uglavnom radi o središtima naselja
gdje su prisutne male brzine kretanja, sigurnost je postignuta kombinacijom horizontalne
i vertikalne signalizacije s prometnom opremom kao što su uzdignute plohe te
građevinskim mjerama suženja prometnog traka, umjetnih barijera i dr. S druge strane,
na izoliranim pješačkim prijelazima, koji su u pravilu na ravnim dionicama ili na
nepreglednim mjestima, postižu se velike brzine te su potrebne dodatne mjere smirivanja
prometa (bez građevinskih objekata ili većih građevinskih zahvata) kao što su naglašena
rasvjeta u zoni pješačkog prijelaza, treptači „žutog“ svjetla, radarski pokazivači brzine
kretanja vozila ili semaforska signalizacija. Najvećim dijelom, zbog manjih troškova,
koristi se kombinacija horizontalne i vertikalne signalizacije s treptačima „žutog“ svjetla
iznad pješačkog prijelaza i rasvjetnim tijelom usmjerenim okomito na prijelaz. Standardni
izgled takve kombinacije prikazan je na slici 1.

Slika 1. Standardna kombinacija horizontalne i vertikalne signalizacije s treptačima „žutog“
svjetla i rasvjetnim tijelom; izvor: Google map

Kao drugo standardno rješenje koristi se kombinacija horizontalne signalizacije s
radarskim pokazivačima brzine kretanja vozila. Neposredno prije nailaska na obilježeni
pješački prijelaz postavlja se radarski pokazivač brzine kretanja (slika 2.) koji upozorava
prekršitelje na preveliku brzinu kretanja s porukama “USPORITE”, “VI VOZITE” ili
“VAŠA BRZINA”.
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Slika 2. Radarski prikazivač brzine

Kao treće standardno rješenje zaštite pješaka na pješačkim prijelazima ističe se
klasična semaforizacija pješačkog prijelaza gdje pješak ostvaruje svoje “zeleno” samo uz
prethodnu najavu na tipkalo.
Za vozače, dok nema pješaka, to znači “stalno zeleno” te su u zoni pješačkog prijelaza i
dalje prisutne velike brzine kretanja. Kako bi se predmetne velike brzine smanjile u skladu
sa važećim ograničenjima postavljeni su obostrano radarski prikazivači brzine na
udaljenosti od približno 170m, a povezani su sa semaforskim uređajem klasičnom
kabelskom kanalizacijom prema slici 3.

Slika 3. Radarski prikazivači brzine povezani sa semaforskim uređajem; izvor: projektna
dokumentacija Hrvatskih cesta d.o.o.

Osim preventivnog djelovanja tj. prikazom upozorenja o prevelikoj brzini kretanja
predmetni prikazivači u slučaju prekoračenja brzine šalju impuls semaforskom uređaju
koji automatski prebacuje na crveni signalni pojam. Na ovaj način vozila koja su
prekoračila brzinu moraju se zaustaviti ispred pješačkog prijelaza iako nema pješaka.
Nedostatak ovakvog sustava očituje se u kažnjavanju savjesnih vozača iz suprotnog smjera
koji su poštivali ograničenje brzine, budući se i oni moraju zaustaviti na “crveno” svjetlo.
Nakon više godina, predmetna rješenja s treptačima žutog svjetla, radarskim
pokazivačima brzine kretanja vozila i semaforskim sustavom povezanog s radarskim
pokazivačem brzine pokazala su se nedovoljnim za sigurnost pješaka jer su vozači,
“naviknuti” na treptače i radarske pokazivače brzine, prolazili pješačkim prijelazom bez
smanjenja brzine kretanja, pa čak i ubrzavali. Kao prilog ovoj tvrdnji daje se prikaz brzine
kretanja vozila godinu dana nakon postave jednog takvog sustava kraj osnovne škole u
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blizini grada Zaprešića. Iako je ograničenje brzine 40km/h na slici 4. vidljivo je da se
najveći broj vozila kreće brzinama znatno većim od 40 km/h, a prisutne su brzine i preko
100 km/h!

Slika 4. Prikaz brzine kretanja vozila kraj radarskog pokazivača brzine godinu dana nakon
postave kod osnovne škole; izvor: održavatelj semaforskog sustava na području
Zagrebačke županije

Na semaforskom sustavu povezanog s radarskim pokazivačima brzine nastao je
dodatni problem namjernog prolaska kroz “crveno” svjetlo jer je sustav djelovao u skladu
s ograničenjem brzine, odnosno, zbog vožnje od npr. 41 km/h ili 51 km/h sustav je tjerao
vozače da se zaustave ispred zaustavne linije, kako prekršitelje tako i savjesne vozače iz
suprotnog smjera kretanja. Većina sudionika u prometu pozitivno je prihvatila ovakav
sustav jer se time povećava sigurnost pješaka ali pojedini nesavjesni vozači nisu prihvatili
“kažnjavanje” zbog prekoračenja brzine od 1 km/h te su nastavili vožnju iako je na
semaforu bilo upaljeno “crveno” svjetlo.
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3.

SUSTAV RADARA, SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE I RASVJETE U
SLUŽBI POVEĆANJA SIGURNOSTI PJEŠAKA NA IZOLIRANIM
PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA

U skladu s tri prikazana standardna rješenja pokušalo se pronaći novo rješenje koje bi
preuzelo pozitivna svojstva, a negativne elemente svelo na minimum. Kao trenutni
odgovor na predmetno traženje kvalitetnog osiguranja pješačkih prijelaza daje
kombinacija
tri sustava: LED rasvjeta pješačkog prijelaza sa sustavom mjerenja brzine kretanja vozila
(uz prikaz brzine kretanja vozila) povezanog na semaforski sustav koji ne zahtijeva
zaustavljanje vozila kod zaustavne linije. Skica probnog sustava namijenjenog za
usporenje vozila bez zaustavljanja s prikazom radom signalnih grupa prikazana je na slici
5.

Slika 5. Probni sustav radara i semafora namijenjenog za usporenje bez zaustavljanja vozila
ispred zaustavne linije s prikazom radom signalnih grupa; izvor: projektna
dokumentacija Hrvatskih cesta d.o.o

3.1.

Sustav LED rasvjete

Pješački prijelaz mora biti dobro rasvijetljen, odnosno temperature boje mora biti 500
do 1.500 K visa nego temperatura prometne površine u kontaktu s pješačkim prijelazom.
Na taj način pješački prijelaz može se kvalitetno uočiti na većim udaljenostima i time
ostvariti utjecaj na vozače na potrebu dodatnog opreza kao što je to vidljivo na slici 6.

Slika 6. Kvalitetno rasvjetljen pješački prijelaz
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Princip rasvjetljavanja pješačkih prijelaza na jednosmjernim i dvosmjernim
prometnicama ili kod varijante s više prometnih traka prikazan je na slici 7.

Slika 7. Princip rasvjetljavanja pješačkih prijelaza na jednosmjernim i dvosmjernim
prometnicama ili kod varijante s više prometnih traka

3.2.

Radarski sustav

Radarski sustav, ovisno o dozvoljenim brzinama kretanja, mora omogućiti kvalitetnu
detekciju brzine na udaljenostima do 250m. Dobivene informacije o brzini kretanja radar
prosljeđuje LED displeju koji prikazuje brzine kretanja nadolazećih vozila i upozorava
prekršitelje na sankcije tj. prelazak semaforskog sustava sa „stalnog zelenog“ na „crveno“
svjetlo i kada nema zahtjeva pješaka za prelazak preko prometnice. Za razliku od
dosadašnjeg “klasičnog” sustava koji kažnjava prekršitelje i za prekoračenje brzine od 1
km/h iznad dozvoljene brzine kretanja, na probnom sustavu uvedena je tolerancija od 10
km/h (kao i kod klasičnog policijskog nadzora) uz jasnu poruku o prekršaju na LED
displeju. Prekoračenjem brzine kretanja iznad toleriranih 10 km/h sustav automatski
djeluje na semaforski sustav. Na ovaj način stvara se pozitivan utjecaj na vozača koji brzo
prihvaća sustav “nagrade” te zadržava brzinu kretanja u granicama tolerancije.
3.3.

Semaforski sustav

Semaforski sustav predstavlja klasični semaforizirani pješački prijelaz s tipkalom.
Osim kvalitetno izrađenih signalnih programa na temelju kapacitivne analize semaforski
sustav mora preventivno djelovati na način da se prekršitelji ograničenja dozvoljene brzine
kretanje ne zaustavljaju ispred zaustavne linije već da im se omogući prolazak na zeleno
nakon usporavanja. Predmetnom logikom rada semaforskog uređaja (slika 8.) prekršitelji
dozvoljenog ograničenja dobivaju upozorenje na LED displeju “PALIM CRVENO” i
semafor trenutno prelazi u mod rada “crveno”.
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Slika 8. Logika rada semaforskog uređaja

Kada vozači uoče semafor na “crvenom” automatski smanjuju brzinu i polako prilaze
pješačkom prijelazu. Približavanjem pješačkom prijelazu na udaljenosti od 30-50m, na
semaforu se uključuje pojam “crveno-žuto” i slijedom “zeleno” te vozači prolaze bez
zaustavljanja. Na taj način stvara se psihološki utjecaj na vozače o potrebi smanjenja
brzine prije nailaska na prometni znak ograničenja brzine. Nailaskom pješaka trajanje
pojma “sve crveno” produljuje se sukladno izračunatoj matrici zaštitnih međuvremena ali
u ovom slučaju nema razmišljanja vozača o “nepotrebnom zaustavljanju”.
Nedostatak cijelog sustava je kažnjavanje savjesnih vozača iz suprotnog smjera ali se
predmetni nedostatak u praksi pokazao kao dodatni poticaj pridržavanju ograničenja
brzine kretanja. Kombinacija predmetna tri sustava (LED rasvjeta, radar i semaforski
sustav), iako još uvijek u ispitnoj fazi, daje pozitivne pomake u povećanju sigurnosti svih
sudionika u prometu, a posebno u povećanju sigurnosti pješačkog prometa u široj zoni
obilježenog pješačkog prijelaza.
4.

ZAKLJUČAK

Pješaci kao najugroženiji sudionici u prometu, a posebno djeca zaslužuju stalno
unapređivanje prometne sigurnosti. Dosadašnji klasični pješački prijelazi ne pružaju
dovoljnu razinu sigurnosti te se suvremenom prometnom opremom omogućuju značajna
poboljšanja. Ovdje je potrebno napomenuti da su ukupni troškovi prometne opreme od
približno 50.000 EUR (sustav LED rasvjete približno 5.000 EUR; radarski sustav s
pokazivačima brzine približno 15.000 EUR; semaforski sustav s LED laternama,
građevinskim radovima i povezivanjem s ostalim sustavima približno 30.000 EUR)
zanemarivi u odnosu na vrijednost jednog ljudskog života. Procjena društvenih troškova
prometne nesreće sa jednom teško stradalom osobom, prema iRAP metodologiji za
područje R. Hrvatske, iznosi približno 350.000 EUR dok za smrtno stradalu osobu iznosi
približno 1.400.000 EUR.
Zbog nesavjesnih vozača, ali i lose definiranih prometno – sigurnosnih parametara
prometne opreme dolazi do namjernih i nenamjernih prometnih prekršaja. Prometni
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sustavi kao što su npr. treptači “žutog” svjetla i radarski pokazivači brzine kretanja vozila,
zbog konstantnog rada bez posljedica za prekršitelje, nakon dužeg perioda rada postaju
“nevidljivi”, odnosno zanemaruje se dano upozorenje. Semaforski sustav zaštite pješaka
na pješačkim prijelazima predstavlja jednu od najsigurnijih rješenja s prometnom
opremom, ali uvođenjem nove dodatne prometne opreme, tj. stvaranjem zajedničkog
prometnog sustava stvaraju se nove opasne situacije u prometu.
Uvažavajući sve pozitivne elemente pojedinih prometnih sustava ili njihovom
kombinacijom, došlo se do trenutno zadovoljavajućeg zajedničkog rada sustava LED
rasvjete i radara s pokazivačem brzine kretanja povezanog na semaforski sustav.
Predmetna kombinacija sustava, u ovoj ispitnoj fazi, pozitivno djeluje na potrebno
smanjenje brzine kretanja u zoni pješačkog prijelaza što je zapaženo kroz višednevno
praćenje semaforskog sustava na kojem je uočeno rijetko uključivanje „crvenog“
signalnog pojma. Na ovaj način automatski se povećava i sigurnost pješačkog prometa u
široj zoni obilježenog pješačkog prijelaza. Za konačan pozitivan odabir predmetnog
rješenja nužno je stalno praćenje rada kroz duži vremenski period.
5.
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POBOLJŠANJE BEZBEDNOSTI BICIKLISTA U TUNELIMA NA
EUROVELU 6, NA DRŽAVNOM PUTU IB-34
SAFETY IMPROVEMENTS FOR BICYCLE RIDERS THROUGHT
TUNNELS OF EUROVELO 6 ROUTE ON THE PUBLIC ROAD IB-34 IN
SERBIA
Miroslav Derikonjić1, Roland Eper2
Rezime: Trasa evropske biciklističke rute EuroVelo 6, Dunavska biciklistička ruta (DBR) kroz
Srbiju postavljena je jednim svojim delom duž državnog puta IB reda broj 34 (ranije M 25.1),
deonica Golubac-Đerdapska klisura-Kladovo. Na predmetnoj deonici državnog puta postoji 25
tunela. Osnovni problem, problem bezbednosti biciklista na delu državnog puta IB reda broj 34
generalno proističe iz neizbežnog korišćenja zajedničke kolovozne površine sa motornim
saobraćajem, biciklisti se kreću po površinama namenjenim za dinamički saobraćaj, odnosno
biciklisti su prinuđeni da koriste zajedničku deonicu puta na kojoj se nalazi niz od 25 tunela.
Psihološki momenat takođe igra određenu ulogu u nastajanju incidentnih situacija. Prema oceni
biciklista, „za manje iskusne bicikliste – čak i kada imaju prednje svetlo na biciklu – mrak i
atmosfera u tunelu (zidovi od žive stene „divljeg“ izgleda, sa senkama koje se lome na izbočinama
i udubljenjima), te jako pojačana buka vozila koja se kreću kroz njega (tutnjava, posebno kada se
radi o kamionima), mogu izazvati zbunjenost, dezorijentisanost, klaustrofobiju, strah, čak i paniku.
Tehničko rešenje obuhvata postavljanje iznad ulaza u tunel sa obe strane u smeru kretanja dopunske
signalizacije u vidu izmenjivog saobraćajnog znaka koji se sastoji od dva saobraćajna znaka
predefinisanih piktograma koji odgovaraju saobraćajnim znakovima I-16 (biciklisti na putu) i II-30
(ograničenje brzine 30 km/h). U uglovima znaka postavljena su i četiri treptača žute boje. Po
aktiviranju znaka od strane biciklista predefinisani znakovi se pale dok se treptači neprestano pale i
gase. Nakon određenog vremenskog perioda i napuštanja tunela od strane biciklista dopunska
signalizacija se gasi.
Ključne reči: biciklisti, tuneli, poboljšanje bezbednosti

1
Miroslav Derikonjić, inž. elektrotehnike, DOO „Selma“, Beogradski put 58, Subotica, Srbija, e-mail –
micy@selma.rs
2Roland Eper, dip. inž. saobraćaja, DOO „Selma“, Beogradski put 58, Subotica, Srbija, e-mail – roland@selma.rs
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Abstract: The European bicycle route EuroVelo 6, the Danube bicycle route (DBR) throught Serbia
is partly on the public road IB number 34, section Golubac-Djerdap gorge-Kladovo. On that section
of the road there are 25 tunnels. The main problem for bicycle riders on that section is the common
use of traffic surfaces for motorized vehicles and for the cyclists, there are no separated bicycle roads
on the way and cyclists are forced to use the common roads sections with the motorized vehicles on
the string of 25 tunnels. The psihological moment also plays a significant role of making incident
situations. According to cyclists, for the less experienced riders-even when they use lights on the
bicycle-the darkness and the strange feelings inside the tunnels because of the enhanced noise and
scene can cause confusion, disorientation, claustrophobia, fear and panic. Above the tunnel entries
on both sides of the tunnels there is a need to setup aditional signalisation in form of variable traffic
signs which are consists of two predefined traffic signs made from pictograms, the sign I-16 (cyclists
on the road) and II-30 (speed limit for 30 km/h). In the corners of the variable sign there are 4 yellow
flashing signs. At the activation of the sign from the cyclists, the predefined signs and the yellow
flashing signs are turned on. After a predefined time of leaving the tunnels by the cyclists the
additional variable traffic signalisation is turned off.
Keywords: bicycle riders, tunnels, safety improvements

1.

UVOD

Biciklistički turizam-cikloturizam uključuje rekreativne biciklističke aktivnosti u
kojima turista percipira biciklizam kao integralni deo svog godišnjeg odmora, odnosno
putovanja. To je grupa aktivnosti koje se uglavnom odnose na otkrivanje novih mesta,
predela i avanture.
EuroVelo je projekat Evropske biciklističke federacije (ECF), putem kojeg se razvija
mreža biciklističkih puteva širom Evrope. Sastoji se od 14 trans-kontinentalnih pravaca
koji prolaze celim kontinentom u dužini od preko 60.000 kilometara. Jedan od osnovnih
ciljeva razvitka ovakve mreže biciklističkih ruta i za lokalne bicikliste najbitniji jeste
gajenje razmene iskustva i najboljih praksi između evropskih država i regiona, podstičući
time razvoj kvalitetne biciklističke strategije i infrastrukture. Prilikom označavanja ruta
biraju se najpogodniji putevi a isto tako i najatraktivniji za bicikliste. Svakako da i
finansijski momenat predstavlja značajan faktor.
Sredinom 2007. godine je otvorena Dunavska biciklistička ruta (DBR) u Srbiji, koja
je deo transevropske biciklističke rute EuroVelo 6, a koja najvećim svojim delom prati
reku Dunav u njegovom toku kroz Srbiju. Ukupna dužina biciklističke rute EuroVelo 6 u
Srbiji iznosi 667 km, a sa alternativnim stazama oko 1100 km. Trasa evropske biciklističke
rute EuroVelo 6, Dunavska biciklistička ruta (DBR) kroz Donje Podunavlje postavljena
je jednim svojim delom, prvenstveno zbog velike atraktivnosti okruženja, duž državnog
puta IB reda broj 34 (ranije magistralni put M 25.1), deonica Golubac–Đerdapska klisuraKladovo. Državni put IB reda broj 34 (ranije M 25.1) je namenjen mešovitom saobraćaju.
Na predmetnoj deonici državnog puta postoji 25 tunela, dužine od 60 m do 380 m, od toga
12 tunela dužine veće od 100,0 metara, odnosno 6 tunela dužine veće od 200,0 metara. U
svojim aktivnostima biciklisti su prinuđeni da koriste zajedničku deonicu puta IB reda broj
34 u dužini od oko 123 km, na kojoj se nalazi pomenuti niz od 25 tunela.
Problem bezbednosti biciklista na delu državnog puta IB reda broj 34 generalno
proističe iz neizbežnog korišćenja zajedničke kolovozne površine sa motornim
saobraćajem, odnosno biciklisti se kreću po površinama namenjenim za dinamički
saobraćaj jer zasebnih izgrađenih biciklističkih staza (traka) nema.
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Na osnovu zapažanja i predloga domaćih i stranih stručnjaka, kao i iskustava biciklista
prijavljenih u periodu od proteklih nekoliko godina, rizik za bezbednost biciklista na delu
državnog puta IB reda broj 34 je naročito potenciran na mestima prolaska biciklista kroz
duže neosvetljene tunele, posebno u krivinama. Neosvetljeni tuneli predstavljaju rizična
mesta za sve učesnike u saobraćaju, posebno oni tuneli u koje, zbog njihove dužine ili
pozicije u krivini puta, ne dopire prirodno svetlo.
2.

SPECIFIČNOSTI SAOBRAĆAJA U TUNELU

Tuneli su sastavni deo puteva i stoga saobraćajni uslovi u tunelima načelno treba da
odgovaraju onima za puteve. Tuneli su, međutim, posebne deonice puteva na kojima se
vožnja razlikuje od vožnje na otvorenom putu, ima svoje zakonitosti i posebnu dinamiku
vožnje (zabranjena je vožnja unazad, okretanje ili polukružno okretanje, zaustavljanje ili
parkiranje na saobraćajnim trakama, obavezna vožnja sa kratkim svetlima, problem
adaptacije oka na nivo osvetljenja tunela pri ulasku ili izlasku, održavanje propisanog
rastojanja od vozila ispred, strogo pridržavanje propisane brzine vožnje, koja je po pravilu
niža od ograničenja brzine za put kojim se vozi).
Prilikom vožnje otvorenim putem oko vozača uvek postoji određeni prostor sigurnosti
koji omogućuje beg iz incidentne, jako opasne situacije. Vožnja tunelom predstavlja
sasvim drugu krajnost. Prolaz kroz tunel, bilo da su vozači ili samo putnici, većina
doživljava sa izvesnim uzbuđenjem, bilo prijatnim ili ne, te predstavlja u suštini fazu
iščekivanja, često punu straha i neprijatnosti jer premošćava dve strane, olakšava prolaz
kroz nešto što je čvrsto, stenovito i što bi se moralo zaobilaziti, te predstavlja i vrstu
prečice. Sam ulazak u “crnu rupu” deluje zastrašujuće, impresionira građevinski poduhvat
prolaska kroz planinu, dužina tunela i osećaj bespomoćnosti u utrobi zemlje pomalo “ježi”
kožu, strah od zatvorenog prostora nastupa trenutno. Najugroženije su starije osobe, koje
su navele da posle nekoliko minuta provedenih u tunelu osećaju kako se zidovi
približavaju a traka po sredini puta smanjuje.
Svaki tunel za sebe predstavlja neku specifičnost kao funkciju različitih okolnosti,
odnosno nametnutih uslova pri čemu postoji niz realno opasnih situacija i problema koji
se vozačima mogu dogoditi u tunelu. Zato i jesu posledice takvih događanja, ali i
ponašanja koja su do njih dovela katastrofalne.
2.1.

Tuneli-rizik za bezbednost biciklista

Neosvetljeni tuneli predstavljaju rizična mesta za sve učesnike u saobraćaju, dok
biciklisti predstavljaju posebno rizičnu grupu. Iako je brzina vozila uglavnom ograničena
na 60-80 km/h, biciklisti se kreću mnogo sporije, a vozači ih posle naglog ulaska vozila u
neosvetljeni tunel teže uočavaju zbog sporijeg prilagođavanja očiju na mrak. Neravnine i
zakrpe na kolovozu koji se u tunelima teže uočavaju, za bicikliste mogu biti veoma
neugodni i izazvati pad. Prema oceni samih biciklista, “za manje iskusne bicikliste-čak i
kada imaju prednje svetlo na biciklu-mrak i atmosfera u tunelu (zidovi od žive stene
“divljeg” izgleda, sa senkama koje se lome na izbočinama i udubljenjima), te jako
pojačana buka vozila koja se kreću kroz njega (tutnjava, posebno kad se radi o
kamionima), voda koja kaplje sa svodova, mogu izazvati zbunjenost, dezorijentisanost,
klaustrofobiju, strah čak i paniku, a onda je do nezgode samo jedan korak”.
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Rizik od stradanja ili teških povreda pri svakom sudaru je uočljiv jer biciklisti nisu
fizički odvojeni od automobila i teških vozila, saobraćaj se odvija brzinama većim od 40
km/h, a moguća su prekoračenja brzina, a isto tako i nedostatak osvetljenja u tunelima nije
kompenzovan kvalitetnom signalizacijom i opremom tako da oni predstavljaju veoma
riskantne segmente puta za bicikliste. U pojedinim tunelima zaštitna ograda (šina sa
reflektujućom trakom), je postavljena unutar radne, odnosno pešačke staze u tunelu, bliže
kolovozu, čime je staza sužena, pa biciklisti teško mogu koristiti radnu, odnosno pešačku
stazu u tunelu za sklanjanje u slučaju opasnosti.
Pri ulasku u kraće tunele, biciklisti mogu videti dnevnu svetlost na kraju tunela i uveriti
se u moguće prisustvo drugih učesnika u saobraćaju u tunelu. Biciklistima odgovaraju
ovakve situacije iz razloga sopstvenog osećaja sigurnosti. Međutim prelasci mogu biti
posebno kritični u kombinaciji sa drugim objektima na putu gde se uslovi osvetljenosti
mogu brzo promeniti zbog prisustva podvožnjaka, nadvožnjaka ili mostova i moguće
složene saobraćajne šeme.
Statistički podaci govore da su biciklisti jedna od najugroženijih kategorija učesnika u
saobraćaju, da su biciklisti akteri u gotovo svakoj 4-5 saobraćajnoj nezgodi. Iskustveno je
poznato da su saobraćajne nezgode sa dvotočkšima kao akterima saobraćajne nezgode sa
najtežim posledicama tj. sa najvećim brojem poginulih i teško povređenim. Za vozače
biciklista nije propisana nikakva obaveza provere poznavanja pravila saobraćaja,
saobraćajnih znakova i potrebne veštine za upravljanje vozilom. Iz navedenih razloga a
uzimajući u obzir i sve specifičnosti saobraćaja u tunelima biciklisti predstavljaju
najranjiviju kategoriju učesnika u saobraćaju.
Tunel će u drumskom saobraćaju ispuniti namenu, ako se uklopi u saobraćajnu
infrastrukturu, ne stvara prepreku u kretanju i omogući kretanje vozila od ulaza do izlaza
bez opasnosti. Da bi se to postiglo tuneli moraju ispunjavati posebne zahteve u pogledu
saobraćajne i radne bezbednosti, a prvenstveno u pogledu osvetljenja. Tehnička oprema
putnog tunela služi da se vozaču pri normalnom odvijanju saobraćaja osigura siguran
prolaz koji je uporediv sa onim u normalnoj putnoj mreži, te da se kod smetnji u najvećoj
mogućoj meri isključi, odnosno svede na najmanju meru ugrožavanje osoba. Da bi takve
zadatke mogli trajno ispunjavati, elementi tehničke opreme s jedne strane moraju biti tako
uređeni da informacije vode ka usklađenom ponašanju među korisnicima tunela, a s druge
strane moraju biti robusni, sigurni i jednostavni za održavanje.
3.

PREDLOG REŠENJA DOPUNSKE SIGNALIZACIJE ZA TUNELE

Izbor između različitih pristupa diktiraju pre svega raspoloživa sredstva i potrebno
vreme za realizaciju tehničkih mera zaštite biciklista. Kada je u pitanju kratkoročna opcija
u okvirima ograničenih raspoloživih sredstava akcenat bi bio na primeni aktivnih znakova
upozorenja vozača na prisustvo biciklista u neosvetljenom tunelu kada je ono registrovano
posebnim tasterom.
Iznad ulaza u tunel sa obe strane u smeru kretanja postavlja se dopunska signalizacija
u vidu izmenjivog saobraćajnog znaka koji oblikuje poruke korišćenjem individualnih
elemenata koji se nalaze u dva stanja. Izmenjivi saobraćajni znak sastoji se od dva
saobraćajna znaka predefinisanih piktograma koji odgovaraju saobraćajnim znakovima I16 (biciklisti na putu) i II-30 (ograničenje brzine 30 km/h). U uglovima znaka postavljena
su i četiri treptača žute boje. Znak je u svemu izrađen prema standardu SRPS EN 12966.
Sadržaj znaka se prikazuje u dva stanja:
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Nulto stanje – znak bez ikakvog obaveštenja
Promenljivo stanje – znak prikazuje predefinisane piktograme saobraćajnih
znakova I-16 (biciklisti na putu) i II-30 (ograničenje brzine 30 km/h) uz treptanje
treptača

-

Slika 1. Izgled izmenjivog saobraćajnog znaka

Izmenjivi znakovi u službi dopunske signalizacije radi zaštite biciklista postavljaju se
na posebnim konstrukcijama iznad ulaza u tunel ili iznad desne saobraćajne trake u smeru
kretanja vozila. Sam izbor postavljanja se određuje prema uslovima na mikrolokaciji u
zavisnosti od mogućnosti i građevinskog oblikovanja ulaza u tunel, kao i od odabira tunela
koji se obezbeđuje dopunskom signalizacijom.
Znakovi sa izmenjivim sadržajem poruka moraju biti postavljeni tako da se
ukomponuju u postojeću saobraćajnu signalizaciju i opremu i da ne ugrožavaju bezbednost
saobraćaja na državnom putu. Ovi znakovi moraju da se postave iznad slobodnog
saobraćajnog profila na minimalnoj visini od 4.7 metara, pri čemu je pozitivnim
standardom (SRPS EN 12966) određena čitljivost znaka kao što je prikazano u tabeli 1.
Napajanje električnom energijom znakova sa izmenjivim sadržajem poruka vrši se
pomoću solarnih panela usled nepostojanja vodova za napajanje električnom energijom i
nemogućnosti njihovog dovoda do signalizacije. Paneli se postavljaju u zavisnosti od
geografskih odlika terena i obezbeđenja što dužeg sunčevog izvora. Paneli se postavljaju
na visini koja onemogućava direktni kontakt radi bezbednosti i onemogućavanja
vandalizma.
Tabela 1. Daljina vidljivosti i vreme čitanja izmenjivog znaka u zavisnosti od brzine

Veličina
znaka
B

3.1.

Daljina
vidljivosti
m
90

Mogućnost čitanja u sekundama
40 km/h
8.2

50 km/h
6.5

60 km/h
5.4

80 km/h
4

100 km/h
3

Princip rada sistema

U ovakvom sistemu od biciklista se očekuje da sami preduzmu akciju time što će pre
ulaska u tunel aktivirati odgovarajući detektor sa tasterom za bicikliste. Po aktiviranju
tastera koji je povezan sa izmenjivim znakom dolazi do paljenja predefinisanih piktograma
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izmenjivog znaka kao i treptanja treptača koji su postavljeni u uglovima znaka. Izmenjivi
saobraćajni znak svojim radom, sjajem, upozorava sve učesnike u saobraćaju o postojanju
biciklista u tunelu. Aktiviranjem tastera aktivira se dopunska signalizacija u vidu
izmenjivog znaka na oba ulaza, odnosno za oba smera kretanja. Izmenjivi znakovi ostaju
aktivni tokom svog vremena boravka biciklista u tunelu, a koje se posebno izračunava u
zavisnosti od dužine tunela i brzine biciklista.
Primer za najduži tunel T4 (371 m)
-dužina tunela 371 m (s)
-brzina biciklista 15 km/h = 4. 17 m/s (v)
-t-vreme rada dopunske signalizacije
t=s/v
t = 371 m / 4.17 m/s
t = 90 s
Na dobijenu vrednost predviđa se dodavanje dodatnog vremena od 30 sekundi, u svrhu
dodatne zaštite biciklista koje bi obuhvatalo grupisanje, startovanje ili slični događaji.
Tako da bi ukupan rad dopunske signalizacije u datom primeru iznosio:
Ukupan rad dopunske signalizacije: 120 sekundi
U slučaju aktiviranja tastera dok izmenjivi znak radi, odnosno postojanja potrebe za
aktiviranjem u slučaju pojave novog bicikliste ili grupe biciklista počinje da teče novo
vreme tako da svako aktiviranje sa sobom nosi rad znaka u trajanju od 120 sekundi (2
minuta).
3.2.

Automatska detekcija prisustva biciklista putem toplotno osetljivih senzora

Kao naprednija i skuplja alternativa prethodno navedenom načinu detekcije biciklista,
postoji mogućnost detekcije biciklista putem toplotno osetljivih (termalnih) senzora.
Termovizijsko snimanje i detekcija predstavlja nekontaktni metod kojim se u deliću
sekunde registruje emitovanje toplote, odnosno infracrveno zračenje pri čemu se stvara
slika na osnovu suptilnih temperaturnih razlika. Pri ovom načinu detekcije biciklisti se
detektuju automatski i nije potrebno preduzimanje nikakvih radnji kao što je aktiviranje
tastera, već biciklisti bez zaustavljanja mogu da nastupe u tunel.
Toplotnim senzorima za rad nije potrebna svetlost, nisu zaslepljeni direktnom
sunčevom svetlošću, mogu da rade u uslovima slabog svetla (noću), prejakog svetla
(odsjaj sunca) i senki koje mogu izazvati pokrivanje vozila ili biciklista, pa mogu
nesmetano vršiti 24-časovnu detekciju vozila i biciklista.
Ovakvi termo-senzori mogu objedinjavati funkcije analitike i brojača biciklista.
Postavljaju se jednostavno, iznad tla, na portalu tunela, pa su vandalizam, krađa i
izloženost udarima otežani. Potrošnja energije im je mala te su pogodni za solarno
napajanje.
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4.

OBRAZLOŽENJE ZA IZABRANI NAČIN UPRAVLJANJA

Postojeća horizontalna i vertikalna signalizacija i upozoravajući signali imaju svoj
značaj i uticaj u promeni svesti i ponašanja vozača u pogledu smanjenja rizika i opasnosti
biciklista. Tradicionalni upozoravajući signali koji konstantno trepću imaju ograničen
efekat, jer vozači ne dobijaju realni podatak (stimulaciju) da promene ponašanje. Ovo nije
slučaj sa znakovima koji se aktiviraju pomoću određenih detektora kada postoji prisustvo
biciklista.
Jednu od opcija predstavljaju video kamere koje se tradicionalno koriste za
saobraćajnu video-analizu, ali su im potrebni dodatni algoritmi za prevazilaženje
sopstvenih slabosti u uslovima slabog svetla (noću), prejakog svetla (odsjaj sunca) i senki
koje mogu pokriti vozilo ili biciklistu. Isto tako problem se pojavljuje pri razlikovanju
vozila i biciklista u noćnim uslovima jer biciklisti često ne koriste svoje osvetljenje.
Sledeća mogućnost predstavljaju induktivne petlje (detektori) integrisani, odnosno
postavljeni u asfalt kolovoza. Njihov rad se zasniva na bazi debalansa elektromagnetne
indukcije koju izaziva metalna masa bicikla. Ovakav sistem u konkretnom slučaju kod
tunela na Đerdapskoj magistrali nije pouzdano i održivo rešenje, jer se često dešava da
biciklisti propuste da pređu preko detektora. Isto tako se dešava da detektor ne reaguje,
prvenstveno na bicikle izrađene od savremenih materijala kao što su karbonska vlakna.
Iz tih razloga na ulazima u kritične tunele, treba koristiti znakove sa izmenjivim
sadržajem za prikazivanje poruke - specifičnog upozorenja učesnicima u saobraćaju na
visoki rizik naletanja na bicikliste koji su u tom momentu ili će uskoro biti prisutni u
tunelu, u kombinaciji sa znakom ograničenja brzine na 30 km/h, koji se aktiviraju
delovanjem na taster prilikom pojave biciklista na ulazu u tunel. Opredeljenje za ovakav
sistem upravljanja prevashodno je finansijski momenat.
5.

ZAKLJUČAK

Postavljanje izmenjivih znakova u službi dopunske signalizacije radi zaštite
biciklista predstavlja samo jedan od nivoa saobraćajno-tehničkih mera koji je diktiran
raspoloživim sredstvima i potrebnim vremenom za realizaciju. Ovakvim načinom
prvenstveno se želi smanjenje rizika u realnom vremenu, koje podrazumeva pružanje
kvalitetnog, pravovremenog i specifičnog upozorenja o postojanju biciklista u tunelu,
odnosno o potrebnim radnjama koje vozači trebaju preduzeti, te delovati u smeru
povećanja nivoa saobraćajne bezbednosti učesnika izloženim visokom riziku.
Na najvišem nivou, to je održiva prevencija nezgoda sa teškim povredama i
smrtnim ishodom, uz ispunjenje zahteva za postizanjem rezultata u svim područjima
ključnim za bicikliste, je osvetljenje tunela, prvenstveno najkritičnijih po sve učesnike u
saobraćaju. Osvetljenjem tunela, što bi predstavljalo dugoročno rešenje, očekivano
smanjenje rizika od saobraćajnih nezgoda je veoma značajno.
Treći nivo predstavlja smanjenje rizika od nezgoda koje podrazumeva primenu
putnih projektantskih standarda i smernica. Ove mere za povećanje bezbednosti biciklista
obuhvataju manje intervencije (redovno i pojačano održavanje puta) kojima se otklanjaju
nedostaci puta, postojeće putne opreme i signalizacije na celoj trasi biciklističkog kretanja
duž Đerdapske magistrale.
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Samo sveobuhvatnim dugoročnim i kratkoročnim merama na više nivoa može se
obezbediti bezbedno kretanje biciklista što predstavlja osnov za razvoj cikloturizma sa
svim pozitivnim aspektima.
Ukupan ekonomski uticaj biciklističkih putovanja u Evropi, gde je biciklizam
glavni motiv putovanja i osnovni oblik transporta iznosi 54 milijarde evra godišnje uz
procenu prosečne dnevne potrošnje jednog cikloturiste od 16 evra, a za putovanja sa
noćenjem procenjuje se potrošnja od 350 evra. Godišnje se ostvari 2, 8 milijardi
biciklističkih putovanja, od toga 25,6 miliona putovanja sa noćenjem.
Koristi od razvoja cikloturizma bile bi dalekosežnije nego što to trenutno izgleda,
a podjednako bi se razvijali i prirodni i kulturni resursi. Upoznavanje kulturnih
znamenitosti bilo bi moguće posetama znamenitih mesta, muzeja i drugih objekata kulture
koje bi unapred bile organizovane i koje bi se nalazile u kartama i vodičima kao mesta od
značaja za posetu. Ubrzo bi se razvila i materijalna baza turizma prilagođena
cikloturistima tako da bi ovakva vrsta turizma u budućnosti donela brojne koristi i
promene čitavoj regiji.
6.
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UTICAJ DISPOZICIJE SIGNALA I SIGNALNOG PLANA NA IZRADU
NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA
U RASKRSNICAMA
THE INFULENCE OF DISPOSITION SIGNALS AND SIGNAL PLAN
DURING THE CREATION OF EXPERT FINDINGS AND OPINIONS IN
CROSSROADS TRAFFIC ACCIDENTS
Milutin Dumic1, Vladan Veljanović 2, Nikola Luković3
Rezime: Dispozicija signala i signalni plan su značajni materijalni dokumenti pri izradi vremenskoprostorne analize saobraćajne nezgode. Dobijeni podaci od nadležnih organa gradske uprave (npr.
Gradskog sekretarijata za saobraćaj gradske uprave grada Beograda, JKP Beograd put itd.) su od
velikog uticaja prilikom prostornog rasporeda učesnika saobraćajne nezgode. Namena podataka iz
signalnog plana i dispozicije signala je da se pruži jasna informacija pravosuđu ko je od učesnika
saobraćajne nezgode i na kom svetlosnom signalu zašao u raskrsnicu. U ovom radu su analizirane
saobraćajne nezgode u raskrsnicama u kojima su prilikom izrade nalaza i mišljenja veštaka korišćeni
signalni plan i dispozicija signala. Izvršena je analiza dobijenih rezultata korišćenih signalnih
planova i dispozicija signala i njihov doprinos pri izradi vremensko-prostorne analize, mišljenja i
zaključka u nalazu i mišljenju veštaka saobraćajne struke.
Ključne reči: saobraćajne nezgode, dispozicija signala i signalni plan;
Abstract: In the creation of time-space traffic accident analysis, disposition signals and signal plan
are important material documents. Data obtained from respectable City Authorities (for example Secretariat for Transport City Authority Belgrade City, Public Utility Companies Road
Maintenance, etc) has great influence in the process of spatial distribution of traffic accident
participants. The purpose of disposition signals and signal plan data is to provide suitable
information for judiciary, such as which participant of a traffic accident and at what traffic signal
1 sc Milutin Dumić, dipl.inž.saobraćaja, major saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
themilutin@gmail.com
2 Vladan Veljanović, dipl.inž.saobraćaja, kapetan saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
velja126@yahoo.co.uk
3 Nikola Luković, dipl.inž.saobraćaja, kapetan saobraćajne službe, RV i PVO, VS, Ministarstvo odbrane
nikolalukovic82@gmail.com
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entered the crossroads. The study analyzes crossroads traffic accidents in which disposition signals
and signal plan were applied in the process of development of expert findings and opinions. The
obtained results have been analyzed in this study by using disposition signals and signal plans and
their contribution to the creation of time-space analysis, opinions and conclusions in the traffic
engineer expert findings and opinion.
Key words: traffic accidents, disposition signal and signal plan;

1.

UVOD

Opterećenje saobraćajnih tokova je nametnulo potrebu regulisanja istih definisanjem
prioritetnih učesnika u saobraćaju, kritičnih mesta, prioritetnih saobraćajnih tokova i
menjanje prioritetnosti pojedinih saobraćajnih tokova u zavisnosti od njihove
opterećenosti.
Stvaranje uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja obuhvata koordinaciju svih
društvenih faktora (državnih institucija - ministarsatva, organizacija za održavanje i
izgradnju puteva, učesnika u saobraćaju) celokupne društvene zajednice.
Pokušaj stručne zajednice da usmeri svoju pažnju na saobraćajnu kulturu svih učesnika
u saobraćaju (naročito vozača) je ukazao da se upravljanje saobraćajnim tokovima ne
može zasnivati samo na ukazanom poverenju ka učesnicima u saobraćaju već se moralo
razmisliti i kako iste tehničkim putem primorati da aktivno i bezbedno učestvuju u
saobraćajnom toku težeći ka optimalnoj gustini, protoku i brzini saobraćajnog toka, a time
većoj samozaštiti i bezbednosti u saobraćaju.
Kao jedno značajnijih sredstava koja direktno utiču na regulisanje saobraćaja je i
vertikalna saobraćajna signalizacija koja je u semaforizovanim raskrsnicama prisutna i
direktno deluje na postupke vozača i definiše odvijanje saobraćajnih tokova.
Tokom odvijanja saobraćaja u raskrsnicama pojavljuju se i tačke sukobljavanja
saobraćajnih tokova. Kako bi se u raskrsnici eleminisali negativni efekti ukrštanja
saobraćajnih tokova iste se regulišu svetlosnom saobraćajnom signalizacijomsemaforima. Kao izlazni elemenat ističu se dispozicije signala i signalni plan.
Ukoliko nastane saobraćajna nezgoda u semaforizovanoj raskrsnici najčešće pitanje
koje se postavlja licu koje radi ekspertizu saobraćajne nezgode je: Ko je prošao na crveni,
a ko na zeleni svetlosni signal?
Zakon o sudskim veštacima jasno i nedvosmisleno opredeljuje aktivnosti sudskog
veštaka i njegovu ulogu u sudskom postupku. U smislu ovog Zakona posao veštaka treba
obuhvatiti sve aktivnosti koje se odnose na njegovo polje stručnosti i korišćenje istih u
kombinaciji sa naučnim, tehničkim i drugim dostignućima kako bi sudu ili organu koji
vodi postupak učinio iste dostupnim radi utvrđivanja, ocene ili razrešenja pravno
relevantnih činjenica. Sudski veštaci u datom procesu predstavljaju eksperte za polje za
koje imaju potrebne kvalifikacije. Ocenu potrebnih kvalifikacija lica ne definiše sud ili
organ koji vodi postupak već je to ranije definisalo Ministarstvo pravde Republike Srbije
putem konkursa i odabira prijavljenih lica formirajući listu dostupnih eksperata-sudskih
veštaka.
Savremena sudska praksa se oslanja na eksperte koji svojim znanjem, iskustvom i
nepristrasnim radom iznalaze rešenja u oblastima za koja lica koja vode postupak nisu
školovana i obučavana.
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2.

DISPOZICIJA SIGNALA I SIGNALNI PLAN U ULOZI MATERIJALNOG
DOKAZA EKSPERTIZE SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Najčešće postavljeno pitanje za veštaka koji vrši ekspertizu saobraćajne nezgode je i
KO JE PRI ZALASKU U RASKSNICU PROŠAO NA CRVENO SVETLO (CRVENI
SVETLOSNI SIGNAL)?
U navedenoj situaciji veštaku su na raspolaganju materijalni dokumenti koji su
sastavni deo dokumentacije predmeta prikupljeni na licu mesta i prikupljeni u procesu
istražnih radnji.
Kao moguća dodatna akcija za veštaka je i da zatraži pribavljanje dispozicije signala i
signalni plan preko nadležnog organa koji ga je i angažovao da izvrši ekspertizu
saobraćajne nezgode.
Dispozicija signala i signalni plan nisu dokumenta koja će jasno i nedvosmisleno
pozicionirati učesnike saobraćajne nezgode u prostoru i vremenu u odnosu na trenutak
nastanka saobraćajne nezgode i neposredno pre nastanka saobraćajne nezgode.
Navedena dokumenta su pomoćno sredstvo koje će najpribližnije moguće smestiti
učesnike u prostoru neposredno pre nastanka saobraćajne nezgode.
Kako učesnici saobraćajne nezgode daju izjave na licu mesta i u toku procesa istražnih
radnji iste su odražaj subjektivnog viđenja događaja i moguća posledica delimičnog
''ulepšavanja'' samog događaja radi što boljeg predstavljanja radnji koje su preduzete.
Dispozicija signala i signalni plan raskrsnice su sredstvo koje će u korelaciji sa
navedenim izjavama ukazati da li su izjavljeni podaci mogući sled događaja tj. ova
dokumenta su svojevrsna provera podataka datih u izjavama.
Dispozicija signala i signalni plan raskrsnice neće uvek dati odgovor na gore
postavljeno pitanje niti će moći dati potvrdu podataka iz izjava zbog izraženije
subjektivnosti i mešanja ''stručnih'' lica kao savetodavaca.
U ovom radu će biti prikazani primeri kada dispozicija signala i signalni plan mogu
dati deo odgovora i kada nije moguće dati odgovor na gore postavljeno pitanje.
3.
3.1.

DISPOZICIJA SIGNALA I SIGNALNI PLAN KAO DEO TRAŽENOG
ODGOVORA NA TRAŽENO PITANJE
Kratak opis nezgode 1 i isticanje dela izjava

Vozilo se kretalo krajnjom desnom trakom ulice Terazije iz pravca ulice Kolarčeve
namenjenom za skretanje u desno ka ulici Balkanska. Prilikom zalaska u ulicu Prizrenska
na pešačkom prelazu ostvaruje kontakt sa Pešakom na obeleženom pešačkom prelazu koji
je prelazio kolovoz krećući se iz pravca ulice Kolarčeva prema ulici Kralja Milana. Pešak
je prelazio kolovoz sa desne na levu stranu, gledano u smeru kretanja vozila i u desnoj
kolovoznoj traci došlo je do kontakta sa vozilom. Nakon kontakta sa vozilom krajnji
položaj Pešaka nije merno određen, dok je položaj vozila merno određen.
Vozač je istakao da je na semaforu za njega bila uslovna zelena strelica na semaforu,
a Pešak ističe da je i za njega bilo zeleno svetlo.

191

Milutin Dumić, Vladan Veljanović, Nikola Luković
UTICAJ DISPOZICIJE SIGNALA I SIGNALNOG PLANA NA IZRADU NALAZA I MIŠLJENJA
VEŠTAKA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U RASKRSNICAMA

3.2.

Analiza saobraćajne nezgode 1 uz pomoć dispozicije signala i signalnog
plana

Uvidom u dispoziciju signala i plan tempiranja sektora za tehničko regulisanje
saobraćaja grada Beograda ustanovljeno je sledeće:
Plan tempiranja u programu P.01, koji je važio u trenutku nastanka nezgode, na
predmetnoj raskrsnici je bio sa sledećim signalnim grupama od značaja za saobraćajnu
nezgodu:
 prva signalna grupa: Terazije (S3), kojom je definisano kretanje vozila.
 druga signalna grupa: ulica Prizrenska (a), kojom je definisano kretanje
Pešaka.
Trajanje ciklusa je 119 sekundi.
Na signalnoj grupi (a) ulica Prizrenska, koja je neposredno pre nezgode bila važeća za
kretanje Pešaka, vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Crveno svetlo traje od 0 do 27 s, zeleno svetlo traje od 27 do 91 s, a od 91 do 119 s
traje crveno svetlo.
Na signalnoj grupi (S3) Terazije, koja je neposredno pre nezgode bila važeća za
kretanje vozila, vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Zeleno svetlo traje od 0 do 30 s, crveno svetlo traje od 30 do 101 s, a od 101 do 119 s
traje zeleno svetlo.
1)
Oba učesnika u svojim izjavama izjavljuju da su liniju semafora prešli kada je za
njih bio zeleni signal.
2)
Analizom signalnog plana i to na signalnoj grupi (S3) i (a) uočava se da je moguće
da u isto vreme bude uključeno zeleno svetlo i za pešake i za vozila iz ulice Terazije
i to od 27s do 30s ciklusa signalnog plana.
3)
Vozilo je od linije semafora do mesta kontakta prešlo put od oko 14,5 m, za vreme
od oko 2,6 s.
4)
Pešak je od ivice kolovoza do mesta kontakta prešlo put od oko 2,5m, za vreme od
oko 1,9 s.
5)
Za vozilo zeleni signal na signalnoj grupi (S3) se uključio u 101 s i trajao do 30 s.
Ukoliko je vozilo liniju semafora prešlo na zeleni signal, ono je na mesto kontakta
moglo doći najranije u 101+2,6=103,6s ciklusa, a najkasnije u 30+2,6=32,6s.
6)
Ukoliko je Pešak na sudarnu poziciju dospeo u periodu od 103,6 do 32,6s onda je
liniju semafora signalne grupe (a) morao preći najranije u 103,6-1,9=101,7s, a
najkasnije u 32,6-1,9=30,7s. U navedenom intervalu za Pešaka bio je važeći crveni
signal-zabranjen prolaz do 27s, a od 27s do 30,7s ciklusa signalnog plana je bio
zeleni signal.
7)
Za Pešaka zeleni signal na signalnoj grupi (a) se uključio u 27 s i trajao do 91s.
Ukoliko je Pešak ivicu kolovoza prešao na zeleni signal, on je na mesto kontakta
mogao doći najranije u 27+1,9=28,9s ciklusa, a najkasnije u 91+1,9=92,9s.
8)
Ukoliko je vozilo na sudarnu poziciju dospelo u periodu od 28,9 do 92,9s onda je
liniju semafora signalne grupe (S3) moralo preći najranije u 28,9-2,6=26,3s, a
najkasnije u 92,9-2,6=90,3s. U navedenim intervalima za vozilo bio je važeći crveni
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signal-zabranjen prolaz u periodu od 30s do 90,3s, a u periodu od 26,3s do 30s
ciklusa signalnog plana je bio zeleni signal (uslovno zeleno).
Mišljenje: Tehničkim putem, na osnovu raspoloživih materijalnih tragova i činjenica iz
spisa predmeta nije moguće utvrditi tačnu dispoziciju signala na predmetnoj raskrsnici u
momentu nezgode. Međutim, sagledavajući situaciju u tačkama 6) i 8) i dispoziciju signala
oba učesnika saobraćajne nezgode su mogla zaći u raskrsnicu kada je za njih bio zeleni
signal odnosno dozvoljen prolaz.
3.3.

Kratak opis nezgode 2 i isticanje dela izjava

Vozilo (1) se kretalo ulicom Kneza Miloša iz pravca ulice Višegradske prema ulici
Vojvode Milenka i na raskrsnici sa ulicom Miloša Pocerca, ostvarilo je kontakt sa vozilom
2 koje se kretalo ulicom Miloša Pocerca iz pravca ulice Resavske prema ulici Sarajevska.
Nakon kontakta krajnje pozicije vozila su merno određene.
Oba vozač su u svojim izjavama istakla da su zašla u raskrsnicu kada je za njih bio
zeleni svetlosni signal.
3.4.

Analiza saobraćajne nezgode 2 uz pomoć dispozicije signala i signalnog
plana

Uvidom u dispoziciju signala i plan tempiranja sektora za tehničko regulisanje
saobraćaja grada Beograda ustanovljeno je sledeće:
Plan tempiranja u programu P.01, koji je važio u trenutku nastanka nezgode, na
predmetnoj raskrsnici je bio sa sledećim signalnim grupama od značaja za saobraćajnu
nezgodu:
 prva signalna grupa: ulica Kneza Miloša (30), kojom je definisano kretanje
vozila 1.
 druga signalna grupa: ulica Miloša Pocerca (40), kojom je definisano
kretanje vozila 2.
Trajanje ciklusa 120 sek.
Na signalnoj grupi (30) ulica Kneza Miloša, koja je neposredno pre nezgode bila
važeća za kretanje vozila 1, vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Zeleno svetlo traje od 0 do 63 s, žuto svetlo traje 3 s, crveno svetlo traje od 66 do 91
s, crveno-žuto svetlo traje 2 s, a od 93 do 120 s traje zeleno svetlo.
Na signalnoj grupi (40) ulica Miloša Pocerca, koja je neposredno pre nezgode bila
važeća za kretanje vozila 2, vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Crveno svetlo traje od 0 do 67 s, crveno-žuto svetlo traje 2 s, zeleno svetlo traje od 69
do 88 s, žuto svetlo traje 3 s, a od 91 do 120 s traje crveno svetlo.
1) Oba vozača u svojim izjavama izjavljuju da su liniju semafora prešli kada je za njih
bio zeleni signal.
2) Vozilo 1 od linije semafora do mesta kontakta prešlo put od oko 7,4 m, za vreme od
oko 0.53 s.
3) Vozilo 2 od linije semafora do mesta kontakta prešlo put od oko 11m, za vreme od
oko 1.98 s.
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Za vozilo 2 zeleni signal na signalnoj grupi (40) se uključio u 69 s i trajao do 88 s.
Ukoliko je vozilo 2 liniju semafora prešlo na zeleni signal, ono je na mesto kontakta
moglo doći najranije u 69+1,98=70,98s ciklusa, a najkasnije u 88+1,98=89,98s.
5) Ukoliko je vozilo 1 na sudarnu poziciju dospelo u periodu od 70,98 do 89,98s onda
je liniju semafora signalne grupe (30) moralo preći najranije u 70,98-0,53=70,45s, a
najkasnije u 89,98-0,53=89,45s. U navedenom intervalu za vozilo 1 bio je važeći
crveni signal-zabranjen prolaz.
6) Za vozilo 1 zeleni signal na signalnoj grupi (30) se uključio u 0 s i trajao do 63 s i od
93 do 120s. Ukoliko je vozilo 1 liniju semafora prešlo na zeleni signal, ono je na
mesto kontakta moglo doći najranije u 0+0,53=0,53s ciklusa, a najkasnije u
63+0,53=63,53s ili u 93+0,53=93,53s ciklusa, a najkasnije u 120+0,53=0,53s.
7) Ukoliko je vozilo 2 na sudarnu poziciju dospelo u periodu od 0,53 do 63,53s ili od
93,53 do 0,53s, onda je liniju semafora signalne grupe (40) moralo preći najranije u
0,53-1,98=118,55s, a najkasnije u 63,53-1,98=61,55s ili 93,53-1,98=91,55s, a
najkasnije u 0,53-1,98=118,55s. U navedenim intervalima za vozilo 2 bio je važeći
crveni signal-zabranjen prolaz.
8) Ukoliko uzmemo čest slučaj u praksi, da je vozač vozila 1 liniju semafora prešao u
fazi promene iz zelenog u žuti signal, onda je na mesto kontakta moglo doći najranije
u 63+0,53=63,53s ciklusa, a najkasnije u 66+0,53=66,53s.
9) Ukoliko je vozilo 2 na sudarnu poziciju dospelo u periodu od 63,53 do 66,53s, onda
je liniju semafora signalne grupe (40) moralo preći najranije u
63,531,98=61,95s, a najkasnije u 66,53-1,98=64,55s. U navedenim intervalima za vozilo 2
bio je važeći crveni signal-zabranjen prolaz.
10) Ukoliko uzmemo čest slučaj u praksi, da je vozač vozila 2 liniju semafora prešao u
fazi promene iz zelenog u žuti signal, onda je na mesto kontakta moglo doći najranije
u 88+1,98=89,98s ciklusa, a najkasnije u 91+1,98=92,98s.
11) Ukoliko je vozilo 1 na sudarnu poziciju dospelo u periodu od 89,98 do 92,98s, onda
je liniju semafora signalne grupe (40) moralo preći najranije u
89,980,53=89,45s, a najkasnije u 92,98-0,53=92,45 s. U navedenom intervalima za vozilo
1 bio je važeći crveni i crveno-žuti signal - zabranjen prolaz.
12) Ukoliko se saobraćajna nezgoda dogodila po scenariju navedenom u tački 8) i 9),
onda je vozač vozila 2 imao obavezu da sačeka pojavu zelenog signala i započne
kretanje kroz raskrsnicu tek nakon pojave zelenog signala.
13) Ukoliko se saobraćajna nezgoda dogodila po scenariju navedenom u tački 10) i 11),
onda je vozač vozila 1 imao obavezu da sačeka pojavu zelenog signala i započne
kretanje kroz raskrsnicu tek nakon pojave zelenog signala.
Mišljenje: Tehničkim putem, na osnovu raspoloživih materijalnih tragova i činjenica iz
spisa predmeta nije moguće utvrditi dispoziciju signala na predmetnoj raskrsnici u
momentu nezgode.
4)

3.5. Kratak opis nezgode 3 i isticanje dela izjava
Vozilo (1) se kretalo ulicom Jurija Gagrina i na raskrsnici zadržavalo pravac kretanja.
Vozilo (2) je na raskrsnici ulice Jurija Gagrina i Gandijeve vršilo skretanje u levo i
presecalo putanju kretanja vozila (1). Oba vozača su u svojim izjavama istakla da su zašla
u raskrsnicu kada je za njih bio zeleni svetlosni signal. Saobraćajnu nezgodu su posmatrala
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dva očevdica: vozač tramvaja koji se nalazio zaustavljen u raskrsnici i pešak koji je imao
nameru da pređe kolovoz na navedenoj raskrsnici.
3.4. Analiza saobraćajne nezgode 3 uz pomoć dispozicije signala i signalnog plana
Plan tempiranja u programu P.01, koji je važio u trenutku nastanka nezgode, na
predmetnoj raskrsnici je bio sa sledećim signalnim grupama od značaja za saobraćajnu
nezgodu:
 prva signalna grupa: ulica Jurija Gagarina (12), kojom je definisano skretanje levo kroz
raskrsnicu ka Ul. Gandijevoj.
 druga signalna grupa: ulica Jurija Gagarina (30), kojom je definisano kretanje pravo
kroz raskrsnicu ka Ul. Antifašističke borbe.
 treća signalna grupa: ulica Jurija Gagarina (T10), kojom je definisano kretanje
tramvaja gledano od Ul. Antifašističke borbe ka Ul. Nehruovoj.
 četvrta signalna grupa: pešački prelaz na ulici Jurija Gagarina (c), kojim je definisano
kretanje pešaka na pešačkom prelazu koji povezuje desnu ivicu kolovoza i pešačko
ostrvo.
v) Trajanje ciklusa 118 sek.
Na signalnoj grupi (12) ulica Jurija Gagarina, koja je neposredno pre nezgode bila važeća
za kretanje vozila (2), vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Crveno svetlo traje od 0 do 69 s, crveno - žuto svetlo traje 2 s, zeleno svetlo traje od 71 do
84 s, žuto svetlo traje 3 s, a od 87 do 118 s traje crveno svetlo.
Na signalnoj grupi (30) ulica Jurija Gagarina, koja je neposredno pre nezgode bila važeća
za kretanje vozila (1), vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Zeleno svetlo traje od 0 do 30 s, žuto svetlo traje 3 s, crveno svetlo traje od 33 do 90 s,
crveno - žuto svetlo traje 2 s, a od 92 do 118 s traje zeleno svetlo.
Na signalnoj grupi (T10) ulica Jurija Gagarina, koja je neposredno pre nezgode bila važeća
za kretanje tramvaja, vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Zeleno svetlo traje od 0 do 3 s, crveno svetlo traje od 3 do 91 s, a od 91 do 118 s traje
zeleno svetlo.
Na signalnoj grupi (c) pešački prelaz na ulici Jurija Gagarina, koja je neposredno pre
nezgode bila važeća za kretanje pešaka, vremenski prikaz signala dat je po sledećem:
Crveno svetlo traje od 0 do 39 s, od 39 do 81 s traje zeleno svetlo, a od 81 do 118 s traje
crveno svetlo.
1) Vozač vozila (1) izjavljuje da je za njega bio uključen zeleni signal u trenutku nalaska
na raskrsnicu i da iz navedenog razloga nije smanjivo brzinu kretanja prilikom ulaska
u raskrsnicu.
2) Svedok nezgode - vozač tramvaja u svojoj izjavi navodi da je u trenutku njegovog
zaustavljanja na liniji semafora (T10), kada je za njega bio uključen crveni signal,
uočio vozilo 2 koje je nakon stajanja na liniji semafora započelo kretanje i nakon
uključenja istog u Ul. Jurija Gagarina čuo je jak udarac.
3) Svedok nezgode - pešak u svojoj izjavi navodi da je stajala ispred pešačkog prelaza
Ul. Jurija Gagarina na crveno svetlo za pešake i imala nameru da pređe kolovoz
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4)
5)
6)

7)
8)

9)

4.

navedene ulice, gledano od Piramide. Uočila je vozilo 1 koje se kretalo Ul. Jurija
Gagarina iz pravca Ul. Dr Ivana Ribara i prošlo na zeleno svetlo na semaforu, a u
trenutku prolaska vozila preko linije semafora za nju je bio uključen crveni signal.
Vozač vozila 2 izjavljuje da je liniju semafora prešla na zeleno svetlo, skrenula u levo
i na suprotnoj kolovoznoj traci Ul. Jurija Gagarina došlo je do kontakta sa vozilom 1.
Ukoliko izjave vozača vozila 1 i pešaka prihvatimo kao verodostojne, proizilazi da je
vozilo 1 liniju semafora prešlo u intervalu od 92 s do 30 s ciklusa.
Ukoliko izjavu vozača tramvaja, prihvatimo kao verodostojnu, a ceneći i prethodno
navedene izjave, vreme prolaska linije semafora vozila 1 se redukuje na interval od
4 s do 30 s.
U razmatranom slučaju, a uzevši u obzir da je vozilo 1 put u dužini od 18,2 m moglo
da pređe za oko 1,1 s kontakt se dogodio u intervalu od 5,1 s do 31,1 s ciklusa.
Ukoliko se kontakt dogodio u intervalu od 5,1 s do 31,1 s ciklusa, a uzevši u obzir da
je vozilo 2 put u dužini od 41,2 m moglo da pređe za oko 4,9 s, proizilazi da je vozač
vozila 2 liniju semafora prešao u intervalu od 0,2 s do 26,2 s ciklusa. U navedenom
intervalu za vozilo 2 je bio uključen crveni signal.
Na osnovu sprovedene analize utvrđeno je da vozač vozila 2 nije imao tehničkih
mogućnosti da zaustavi svoje vozilo do mesta kontakta, pa postoji mogućnost da je isti
izabrao takav režim kretanja upravo zbog zelenog signala na semaforu i bezuslovnog
dozvoljenog prolaza kroz raskrsnicu.
ZAKLJUČAK

U gradskim uslovima odvijanja saobraćaja značajan broj saobraćajnih nezgoda se dogodi
u raskrsnici, a u zavisnosti od važnosti i saobraćajnog opterećenja raskrsnice određen broj
istih je opremljen svetlosnim saobraćajnim znakovima-semaforima. Prilikom analize
saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan
svetlosnim saobraćajnim znakovima, a koji su u vreme nezgode ispravno radili ključno
pitanje na koje treba odgovoriti je: Ko je imao prioritet u kretanju u trenutku nastanka
nezgode?
Odgovor na ovo pitanje je složen, a analiza koja bi nas dovela do ispravnog rešenja je
kompleksna pre svega zbog promenljivog prioriteta u kretanju u jedinici vremena. Izmena
priporitetnih saobraćajnih tokova u raskrsnici je definisana signalnim planom konkretne
raskrsnice, pa je ovaj dokument bazičan pri analizi prvenstva prolaza u željenom intervalu
vremena.
U praksi se pokazalo da je zajednička odrednica u najvećem broju saobraćajnih nezgoda
koje se dogode na opisani način da svi učesnici izjavljuju da su liniju semafora prešli u
trenutku kada im je signalom svetlosnog saobraćajnog znaka dat prioritet u kretanju kroz
raskrsnicu.
Signalni plan sa dispozicijom signala je jedini dokument koji nam može dati odgovor da
li su opisani načini nastanka nezgode tehnički mogući, odnosno da li je postojala tehnička
mogućnost da su posmatrani svetlosni signali jednovremeno dozvoljavali prolaz. Nakon
rešavanja ove, najčešće samo početne dileme, signalni plan nam omogućava dublju
analizu vremensko-prostornih pozicija učesnika u karakterističnim vremenskim
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intervalima koji su od značaja za predmetnu nezgodu. Iz navedenog možemo zaključiti da
navedeni dokument ima veliku upotrebnu vrednost u rekonstrukciji saobraćajnih nezgoda.
Pored prednosti u njegovom korišćenju postoje i značajna ograničenja, pre svega zbog
njegove periodičnosti u određenom ciklisu, odnosno nepostojanja jedinstvenog režima
rada sa određenim posebnostima u dužem vremenskom intervalu, koji bi omogućio
usklađivanje astronomskog vremena nastanka nezgode sa operativnim vremenom
signalnog plana.
Ta vrsta nepostojanja mogućnosti za jednostavniju primenu signalnog plana u veštačenju
saobraćajnih nezgoda, može se nadomestiti uključivanjem drugih poznatih činjenica i
pomoćnih metoda. Kompleksnijom analizom signalnog plana u kojoj uključujemo sve
poznate činjenice, njihovim upoređivanjem i ispitivanjem njihove validnosti povećavamo
upotrebnu vrednost signalnog plana sa dispozicijom signala u dobijanju konačnog
odgovora koji je u funkciji zadatka veštačenja.
Analiza signalnog plana sa dispozicijom signala je veoma važna, i sasvim sigurno
nezaobilazna metoda u veštačenju saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u
raskrsnicama u kojim je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima, ali s
obzirom na ograničenja koja su izneta u radu, za tačnu interpretaciju rezultata analize
neophodno je sveobuhvatno sagledavanje svih raspoloživih činjenica i korišćenje drugih
pomoćnih metoda (video snimci cele ili delova raskrsnice, analiza pozicije poznatih vozila
u drugim saobraćajni tokovima i sl.).
5.
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SISTEMI I TEHNOLOGIJE ZA DALJINSKO NADGLEDANJE I
DETEKCIJU NEPRAVILNOSTI U RADU SEMAFORSKIH UREĐAJA I
NJIHOV UTICAJ NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
SYSTEMS AND TECHNOLOGIES FOR REMOTE SUPERVISION AND
DETECTION OF MALFUNCTIONS IN THE OPERATING OF TRAFFIC
LIGHT DEVICES AND THE INFLUENCE ON TRAFFIC SAFETY
Vladimir Tomović1, Đorđe Jovanović2
Rezime: Jasno je da su raskrsnice regulisane svetlosnim signalima, osim što su povoljnije u pogledu
mogućnosti upravljanja saobraćajnim tokovima, i daleko bezbednije. U pogledu bezbednosti
saobraćaja ovako regulisana ukrštanja saobraćajnica su mnogo povoljnija od onih regulisanih
saobraćajnim znakovima ili saobraćajnim pravilima propisanim zakonom. Međutim, usled pojave
nepravilnosti u radu ili potpunih otkaza uređaja i opreme za svetlosnu regulaciju saobraćaja,
bezbednost ovako regulisanih raskrsnica se naglo i trenutno narušava i samim tim dovodi do
mogućih incidentnih situacija među učesnicima u saobraćaju. U urbanim sredinama i ostalim
lokalnim zajednicama, naročito onim koje su prostorno velike, pravovremena detekcija ovakvih
nepravilnosti i otkaza može predstavljati problem. U takvim sredinama je primena sistema za
daljinsku detekciju od ključnog značaja za pravovremenu detekciju nepravilnosti i otkaza, a samim
tim i za bezbednost saobraćaja u zonama svetlosno regulisanih raskrsnica. Ideja i cilj rada je da
predstavi sisteme i tehnologije za daljinsko nadgledanje i detekciju nepravilnosti u radu, prikaže
njihove karakteristike, način primene, i prednosti koje ovakvi sistemi pružaju upravljačima puteva i
ulica, ali i službama zaduženim za održavanje bezbednosti učesnika u saobraćaju.
Ključne reči: semaforisane raskrsnice, svetlosna signalizacija, detekcija otkaza i nepravilnosti,
daljinsko nadgledanje, bezbednost saobraćaja
Abstract: It is widely known and clear that road intersections regulated by traffic lights, except for
possibilities traffic lights give in traffic management, are much safer for all traffic participants.
Concerning traffic safety, road intersections regulated in this manner are more favorable than
1
Vladimir Tomović, mast. inž. saobraćaja, Saradnik nadzornog organa, Institut za puteve A.D. Beograd, Bulevar
Peka Dapčevića 257, Beograd, Srbija, v.tomovic88@yahoo.com
2
Đorđe Jovanović, mast. inž. saobraćaja, Nadzorni organ, Institut za puteve A.D. Beograd, Bulevar Peka
Dapčevića 257, Beograd, Srbija, jovanovic.djordje79@gmail.com
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intersections regulated by traffic signs or law regulations. However, since traffic lights equipment,
due to different influences sometimes tend to malfunction, and therefore lose its main function,
traffic safety of these kind of intersections is suddenly and currently disrupted by these appearances
and the risk of traffic incidents gets higher. In urban environments and other local communities,
especially spacious ones, timely detection of malfunctions in the operating of traffic light devices
can be quite a task. In those environments, the usage of systems for remote supervision of traffic
light devices holds a key role in timely detecting of malfunctions, and therefore a key role in traffic
safety as well. The idea behind this thesis and its main goal is to present different systems and
technologies for remote supervision and malfunction detection, show its characteristics, method of
administration and benefits these systems give to road authorities and services in charge of traffic
safety.
Keywords: intersections regulated by traffic lights, signal lights, malfunction detection, remote
supervision, traffic safety

1.

UVOD

Raskrsnice regulisane svetlosnim signalima su često iz ugla bezbednosti saobraćaja
povoljnije od ostalih tipova raskrsnica (V. Tomović & Đ. Jovanović, 2016:4), a njihova
rasprostranjenost, naročito u urbanim sredinama, je velika. U takvim uslovima, neophodno
je takvim raskrsnicama i tehničkim sistemima (koji su kao takvi podložni otkazima i
nepravilnostima u radu) upravljati na pravi način ali i imati uvid u njihovo stanje i status.
U gradovima većim urbanim sredinama u kojima je prisutan i veliki broj ovakvih
raskrsnica a samim tim i semaforskih uređaja, često je neophodno imati što češći i brz uvid
u stanje svake pojedinačne raskrsnice, a u nekim slučajevima od presudnog je značaja i
trenutan uvid. Kada se uzme u obzir da je u ovakvim sredinama sam saobraćaj veoma
intenzivan, i u tom pogledu sagledaju mogućnosti i potrebni resursi za obavljanje ovakvog
jednog zadatka na terenu, nameće se logično rešenje, a to je daljinsko nadgledanje rada
semaforskih uređaja i mogućnost daljinske detekcije nepravilnosti u njihovom radu.
S obzirom da se pojavom nepravilnosti ili otkaza u radu ovih uređaja bezbednost u
zoni raskrsnice praktično trenutno narušava tako je i pravovremena detekcija nepravilnosti
u radu semaforskih uređaja često krucijalna za održavanje određenog nivoa bezbednosti,
ovakvi sistemi predstavljaju i značajnu podršku bezbednosti saobraćaja i učesnika u
njemu.
Ovaj rad ima za cilj da predstavi glavne elemente ovakvih sistema, način njihovog
funkcionisanja, prednosti i mane, i način na koji mogu uticati na bezbednost učesnika u
saobraćaju.
2.

UTICAJ SISTEMA ZA DALJINSKO NADGLEDANJE SEMAFORSKIH
UREĐAJA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Sistemi za daljinsko nadgledanje semaforskih uređaja i raskrsnica mogu dati uvid u
stanje sistema, status uređaja, okolnosti u zoni raskrsnice kao i spoljašnje uticaje
(vremenske prilike, intenzitet saobraćaja i strukturu saobraćajnog toka na raskrsnici). Na
osnovu ovog uvida moguće je efikasnije upravljati samom raskrsnicom. Ali jedan još
bitniji aspekt koji ovi sistemi pružaju je i mogućnost trenutnog uvida i samim tim trenutne
reakcije na neplanirane i neželjene događaje. (J. Kennedy & B. Sexton, 2009:10).
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S obzirom da je mogućnost detekcije nepravilnosti u radu semaforskih uređaja ili
njihovog otkaza jedna od osnovnih funkcija ovakvih sistema, jasno je da oni povoljno i
značajno utiču na bezbednost učesnika u saobraćaju u zonama semaforisanih raskrsnica.
Ako uzmemo u razmatranje slučaj urbane sredine ili grada sa velikim brojem svetlosno
regulisanih raskrsnica, rasprostranjenih na značajno velikoj teritoriji, jasno je da su resursi
potrebni za svakodnevni obilazak takvog jednog terena veoma veliki i vrlo neisplativi u
svakom pogledu. Sa druge strane sistemi za daljinsku detekciju pružaju trenutan uvid i čak
alarmiranje u slučaju nepravilnosti u radu i na taj način omogućavaju nadležnim službama
pravovremenu reakciju kako bi se bezbednost učesnika u saobraćaju održala na željenom
nivou.
Čak i u slučajevima kada je ta bezbednost već i narušena i kada je došlo do incidenta,
ovakvi sistemi mogu umnogome pomoći kako bi se posledice što više smanjile a nivo
bezbednosti vratio na željeni. Primera radi, ukoliko na nekoj raskrsnici koja je pod video
nadzorom i kojom se može upravljati iz kontrolnog centra dođe do saobraćajne nezgode,
stručno lice zaduženo za nadgledanje može istog trenutka na lice mesta uputiti ekipe hitne
pomoći i policije ali takođe i delovati preventivno na nastajanje novih incidenata i
saobraćajnih nezgoda trenutnom izmenom režima saobraćaja na raskrsnici (promena
signalnog plana, prebacivanje raskrsnice u trepćuće-žuto režim itd.) (T. Lomax & L.
Simcic, 2016).
Dakle, na osnovu svega navedenog je jasno da sistemi za daljinsko nadgledanje
semaforskih uređaja i detekciju nepravilnosti u njihovom radu veoma povoljno utiču na
povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja u zonama semaforisanih raskrsnica, i samim tim
opravdavaju novčana sredstva i resurse potrebne za njihovo uspostavljanje.
3.

ELEMENTI SISTEMA ZA DALJINSKO NADGLEDANJE SEMAFORSKIH
UREĐAJA

Osnovni zadatak ovih sistema je pružanje uvida u stanje semaforskih uređaja i
dešavanja na semaforisanim raskrsnicama bez fizičkog pristupa samoj raskrsnici osobe
koja je zadužena za njenu kontrolu i upravljanje. Stoga se može reći da ovakav sistem
nadgleda procese koji se odvijaju u uređaju trenutno, beleži ih i pretvara u adekvatan
format, da bi ih zatim kao informacije putem komunikacione veze prosledio do kontrolnog
centra i softvera koji je zadužen za njihovo čuvanje, obradu i prikaz. S obzirom da se
ovakvi sistemi obično koriste za nadgledanje većeg broja raskrsnica, krajnji rezultat je
prikaz stanja, na mreži raskrsnica (ili individualnoj raskrsnici) koje su regulisane
svetlosnim signalima.
Kada se govori o sistemu za daljinsko nadgledanje raskrsnica regulisanih svetlosnim
signalima, tačnije semaforskih uređaja, govori se o složenom sistemu sastavljenom od tri
celine.
Prva celina su elementi sistema koji se nalaze na terenu, na samoj raskrsnici, i zaduženi
su za detekciju statusa rada semaforskih uređaja i same raskrsnice. U ovu grupu elemenata
spadaju elementi koji se nalaze u samim uređajima i omogućavaju uvid u njihov status i
trenutno stanje, programe i režime i način rada. Takođe, ovde spadaju i elementi koji se
nalaze van semaforskih uređaja, i predstavljaju različite vrste senzora (najčešće su u
pitanju video kamere) pomoću kojih se detektuje situacija na raskrsnici.
U drugu celinu spadaju elementi sistema koji čine vezu između raskrsnica (odnosno
semaforskih uređaja) i upravljačkog centra. Pošto se prenos informacija danas može
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ostvariti na više načina, ovi elementi su predstavljeni u vidu čvrste – fizičke veze
kablovima (bakarnim ili optičkim) i bežične mreže putem radio talasa određenih
frekvencija.
Treću celinu čini kontrolni centar, odnosno hardver i softver zadužen za prijem signala
– podataka sa senzora i uređaja na raskrsnici i prikazivanje statusa putem neke vrste
interfejsa (najčešće grafički, na svojevrsnoj mapi područja koje se kontroliše na primer).
3.1.

Elementi sistema koji se nalaze na raskrsnici (ili u samom uređaju)

Kao što je već navedeno ovi elementi sistema su zaduženi za detektovanje statusa rada
uređaja, procesa koji se odvijaju, programa i režima semaforskih uređaja, ali i dešavanja
u zoni raskrsnice (ukoliko su u pitanju video kamere) i spoljnih uticaja.
Grubo se mogu podeliti na:
x elemente koji detektuju i prenose informacije o samom radu uređaja - o
trenutnom režimu, signalnim planovima, trenutnim signalnim pojmovima kao
i o nepravilnostima u radu ili eventualnim otkazima (ispadanje u žuto-trepćući
režim, pregorevanje osiguranih sijalica, pad napona itd.)
x elemente koji detektuju dešavanja na raskrsnici i spoljašnje uticaje – video
kamere za nadzor, infra-crveni senzori, senzori za detekciju vremenskih
prilika
3.1.1. Elementi koji detektuju i prenose podatke o samom radu uređaja
Ovi elementi su najčešće sastavni deo samog semaforskog uređaja. Uglavnom su u
vidu ploča i modula koji se povezuju direktno na samu matičnu ploču uređaja, i često su
multi-funkcionalni, odnosno imaju ulogu u samom radu svetlosnih signala ali i prenošenju
odnosno izvozu informacija van samog uređaja. Primera radi, najveći broj semaforskih
uređaja je modularnog tipa, i sastoji se od matične ploče i osnovnih elemenata sistema i
modula koji su zaduženi za funkcionisanje konkretnih signalnih grupa. Na taj način, svaka
signalna grupa ima zaseban modul koji je zadužen za njeno funkcionisanje i koji takođe
određuje ali i prikazuje trenutni signalni pojam (pomoću LED lampica u bojama signalnih
pojmova).
Zavisno od tipa, kvaliteta, vrste i savremenosti semaforskih uređaja, zastupljeni su
različiti stepeni mogućnosti kada je u pitanju detektovanje i prikaz statusa samog uređaja.
Od starih uređaja predviđenih za rad u fiksnom režimu koji su koliko toliko skromne
mogućnosti detekcije mogli da ponude samo uz dodatne nadogradnje i senzore, do
modernih uređaja kod kojih ovakvi sistemi čine nezaobilazni deo i kada je u pitanju
bezbednost samog uređaja.
3.1.2.

Elementi koji detektuju dešavanja na raskrsnici i spoljašnje uticaje

Pomoću njih je moguće steći uvid u širu sliku dešavanja na raskrsnici, i pored samog
statusa uređaja imati uvid i kako njegov radu utiče na učesnike u saobraćaju ali takođe i u
spoljašnje uticaje koji mogu dovesti do nepravilnosti u radu ili eventualne potrebe za
izmenom režima rada uređaja. U ove elemente spadaju različite vrste video kamera,
infracrveni skeneri i kamere, senzori za detekciju vremenskih prilika (temperature,
vlažnosti, brzine ili pravca vetra), detektorske petlje.
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Video kamere
Kamere mogu dati operatorima odličan uvid u stanje na terenu i funkcionisanje samog
uređaja. Pomoću njih se može vizuelno uočiti uticaj rada semaforskog uređaja na same
učesnike u saobraćaju i eventualnu potrebu za adaptacijom i izmenom režima rada u
zavisnosti od saobraćajnih uslova na terenu. Takođe, kamere pružaju uvid i u stanje
opreme na terenu, pa je moguće zaključiti šta je uzrok havarija ili otkaza u nekim
slučajevima (kada su fizička oštećenja spoljašnjih elemenata uređaja u pitanju kao što su
havarije usled saobraćajnih nezgoda, ili vremenskih prilika kao što je vetar).
Jasno je da same po sebi kamere mogu zameniti više drugih tipova senzora, i uz
napredne softvere koji su danas dostupni potpuno eliminisati potrebu za upotrebom drugih
senzora. Naravno uz mogućnosti koje pružaju i sve nižu cenu a veći kvalitet, video kamere
predstavljaju logičan i praktično nezaobilazan deo opreme semaforisanih raskrsnica koje
su pod daljinskim nadzorom.
Ograničavajući faktor su veći zahtevi u pogledu komunikacionih tehnologija potrebnih
da se one povežu sa kontrolnim centrom, jer one zahtevaju veće propusne moći kada su u
pitanju podaci koje šalju. Da bi se to ostvarilo najlogičnije i najrasprostranjenije rešenje je
povezivanje sa kontrolnim centrom pomoću optičkih kablova, koji osim mnogo prednosti
koje donose imaju i značajno veću cenu prilikom ugradnje i uspostavljanja sistema.
Danas je prisutan veliki broj proizvođača i modela kamera namenjenih upravo
praćenju saobraćaja na raskrsnicama a ova tehnologija je sve prisutnija čak i u našim
uslovima.
Infracrveni skeneri i različiti tipovi detektora
Različiti tipovi skenera i detektora koji se koriste i na otvorenim deonicama puta ili
drugim vrstama ukrštanja se često koriste i na semaforisanim raskrsnicama. Oni često
imaju ulogu i u samom radu semaforskog uređaja, naročito kada su u pitanju adaptibilni
ili polu-adaptibilni sistemi koji na osnovu realnih ulaza u vidu strukture i veličine
saobraćajnih tokova automatski proračunavaju ciklus i signalne planove za svaku signalnu
grupu. Ovi skeneri mogu biti namenjeni svim kategorijama učesnika u saobraćaju (od
motorizovanih vozila, putničkih i teretnih, vozila javnog prevoza do biciklista i pešaka).
S obzirom na količinu i vrstu podataka koje ovakvi skeneri mogu da sakupe, neretka
je njihova upotreba i za uvid u stanje i daljinski nadzor nad raskrsnicom.
Danas je u Srbiji najzastupljenija primena induktivnih petlji namenjenih detekciji
protoka i prisustva vozila u svrhu adaptiranja signalnog plana realnim uslovima na
raskrsnici.
Senzori za detekciju vremenskih prilika
Iako najširu primenu ovakvi senzori imaju na otvorenim, ne tako lako pristupačnim
deonicama puta, i kada su u pitanju semaforisane raskrsnice nije tako retka njihova pojava.
Pomoću njih je moguće dobiti informacije o temperaturi, vlažnosti vazduha, brzini i
pravcu vetra, koji zajedno predstavljaju faktore koji mogu bitno uticati na pojavu
nepravilnosti u radu uređaja i bezbednost u zoni same raskrsnice.
3.2.

Elementi sistema koji predstavljaju vezu između uređaja i kontrolnog centra

Ovaj deo sistema zadužen je za prenos samih informacija o radu i statusu semaforskog
uređaja i okolnostima na raskrsnici od same raskrsnice do komandnog centra. Kako je
danas ovu komunikaciju moguće obaviti na različite načine, tako su i mogućnosti za
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povezivanje uređaja i kontrolnog centra raznovrsne. Generalno se mogu podeliti u dve
grupe i to komunikaciju putem fizičke veze – kabla i komunikaciju bežičnim putem.
Kada se to uzme u obzir, tehnologije povezivanja koje se danas najčešće koriste u svetu
ali i u Srbiji su povezivanje uređaja i kontrolnog centra pomoću:
x Bakarnih kablova
x Bežične (najčešće radio) veze
x Optičkih kablova (vlakana)
Zavisno od potreba upravljača i mogućnosti kako uređaja tako i samog kontrolnog
centra, kao i eventualnih uslova na terenu ove tri tehnologije se neretko smenjuju i
dopunjuju. Svaka od njih ima određene karakteristike, prednosti ali i mane.
3.2.1. Povezivanje pomoću bakarnih kablova
Predstavlja osnovu i tehnologiju koja se koristi od samog početka. Naravno napretkom
nauke i tehnologije, ovaj način povezivanja uređaja se danas napušta i sa njega se prelazi
na bolje i savremenije sisteme povezivanja. Glavne karakteristike su relativno mala cena
implementacije, koja ovaj način povezivanja i danas u nekim situacijama čini povoljnim
(zavisno od potreba i raspoloživih sredstava). Međutim, kao velika mana ovog sistema
nameće se mala propusna moć podataka, koja ograničava korišćenje ovakvog načina
povezivanja uređaja. Upravo zbog te propusne moći, korišćenje ovakvog sistema
povezivanja praktično isključuje korišćenje video kamera ili nekih drugih vrsta senzora za
nadgledanje uređaja i raskrsnice. Dobar deo podataka (pre svega podataka iz samog
uređaja o: statusu, režimu, signalnim planovima i pojmovima koji su trenutno aktivirani)
se i dalje bez problema može prenositi pomoću bakarnih kablova od uređaja do kontrolnog
centra.
3.2.2. Povezivanje pomoću bežične veze
Uređaji se sa kontrolnim centrom ili drugim uređajima (ukoliko je u pitanju recimo
linijska koordinacija) povezuju radio talasima. Iako su ovakve tehnologije danas prisutne
u velikom broju sfera i imaju najrazličitiju primenu, njihove performanse ipak veoma
ograničavaju upotrebu u sistemima poput sistema za nadgledanje semaforskih uređaja i
raskrsnica. Usled velikih uticaja okruženja, vremenskih prilika, različitih vrsta zračenja i
elektro-statičkih pražnjenja ovi sistemi često umeju biti vrlo nepouzdani. Osim što usled
spoljašnjih prilika može postati nepouzdan, ovaj način prenosa podataka ima i ograničenja
u vidu propusne moći podataka, koja iako je veća nego kod bakarnih kablova, opet često
ne može da zadovolji potrebe sistema za daljinsko nadgledanje semaforskih uređaja. Osim
ovih ograničenja za korišćenje ovakvog vida prenosa podataka potrebno je postojanje
prijemnika i predajnika na obe strane sistema, eventualno i pojačivača signala, pa ga to
takođe čini i znatno skupljim od povezivanja putem bakarnih kablova. Naravno, postoje
specifične situacije kada je korišćenje ovog načina povezivanja najjednostavnija ili čak
jedina opcija (ograničenja u vidu fizičkih prepreka usled kojih ne mogu da se ispune
potrebni usovi za povezivanje pomoću bakarnih kablova ili optičkih vlakana).
3.2.3. Povezivanje pomoću optičkih kablova (vlakana)
Optički kablovi predstavljaju skup optičkih vlakana preko kojih se pomoću elektromagnetnih talasa prenose informacije. S obzirom na brzinu elektro-elektromagnetnih
talasa, kroz ovakva vlakna se može propustiti velika količina podataka u jedinici vremena,
što znači i da je njihova propusna moć veoma velika. To naravno znači da je tu veliku
količinu podataka moguće u realnom vremenu razmenjivati između uređaja i kontrolnog
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centra što samo po sebi otvara mogućnosti za korišćenje velikog broja senzora ili
upravljanje uređajem u svakom smislu direktno iz kontrolnog centra. Danas se ovaj način
povezivanja smatra praktično uslovom za prenos video signala sa kamera. Čak i pored
velikih troškova implementacije, značajno većih od troškova za bakarne kablove na
primer, ovaj način povezivanja je vrlo zastupljen u svetu, a u poslednje vreme postaje sve
zastupljeniji i u Srbiji. Osim viših troškova implementacije, i viši troškovi održavanja
mogu biti prisutni, jer se optička vlakna moraju međusobno povezivati posebnom
metodom, što takođe znači da je u slučaju prekida nekog vlakna na nekoj lokaciji potrebno
zameniti celo to vlakno odnosno kabl. Takođe, ovaj način povezivanja zahteva i veću
pažnju prilikom planiranja sistema, jer omogućava povezivanje samo određenog broja
uređaja unapred definisanog brojem vlakana. Te ukoliko je potrebno povezati dodatne
uređaje, potrebno je i kompletnu instalaciju optičkih kablova zameniti sa kablovima sa
većim brojem vlakana.
3.3.

Kontrolni centar

Kontrolni centar predstavlja glavni analitički i upravljački deo sistema. Preko njega
operatori i stručna lica zadužena za nadgledanje rada semaforskih uređaja imaju uvid u
stanje kao i mogućnost vršenja izmena i upravljanje uređajima. Sastoji se iz hardverskog
dela i softverskog dela.
Hardverski deo predstavlja računarsku jedinicu koja je zadužena za obradu podataka,
server za čuvanje podataka, kao elemente za prikaz kao što su monitori i video zidovi.

Slika 1. Video zid kontrolnog centra za upravljanje svetlosno signalisanim raskrsnicama
Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda (http://elcomkiev.com/en/gallery.html , 19.01.2017.)
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Softverski deo kontrolnog centra čini sam program zadužen za prikupljanje, obradu,
prikaz i upravljanje podacima o radu semaforskih uređaja u sistemu. On predstavlja
svojevrstan interfejs koji omogućava stručnim licima i operatorima da sistemu izdaju
komande i vide rezultate tih komandi i njihov uticaj na rad sistema, kao i da ostvare uvid
u određeni deo sistema, pojedinačan uređaj ili celokupan sistem i njegov status.
Sam izgled, mogućnosti i funkcionalnosti kontrolnog centra zavise od potreba
upravljača, mogućnosti koje pružaju semaforski uređaji na mreži, veličine i složenosti
mreže i mnogih drugih faktora, te iako najčešće postoje već gotova komercijalna rešenja,
često se na njima vrše izmene i unapređenja kako bi se zadovoljile potrebe korisnika u
raznim pogledima.
Primeri ovakvog kontrolnog centra u Beogradu postoje u Sekretarijatu za saobraćaj,
kao i u JKP „Beograd put“.
4.

FUNKCIONISANJE SISTEMA ZA DALJINSKO NADGLEDANJE
SEMAFORSKIH UREĐAJA

Kao što je već navedeno, ovakvi sistemi, naročito u urbanim sredinama i gradovima
mogu biti vrlo složeni, te je često njihova implementacija i postavljanje vrlo zahtevna i
zahteva pažljivo planiranje i određivanje željenih rezultata kako bi se oni adekvatno
implementirali.
S obzirom da je u urbanim sredinama mreža raskrsnica regulisanih svetlosnim
signalima često velika i često se sastoji od velikog broja uređaja, zadaci koje ovakav sistem
mora da ispuni obično su prilično zahtevni.
Samo funkcionisanje sistema sastoji se pre svega iz razmene podataka između
semaforskih uređaja zajedno sa senzorima na jednoj strani i kontrolnog centra i stručnih
lica koja njime upravljaju na drugoj strani.

Slika 2. Grafički prikaz funkcionisanja jednog sistema daljinskog nadgledanja rada
semaforskog uređaja sa video kamerom i detektorima vozila firme „COMTROL“
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(http://www.comtrol.com/solutions/transportation/transportation-solutions/traffic-intersectionnetworking-solution , 18.01.2017.)

Kao što je prikazano u primeru na slici 2, informacije o rad uređaja, aktivnom
signalnom planu, podaci sa detektora vozila i video kamere se preko optičkih vlakana u
ovom slučaju prenose do kontrolnog i upravljačkog centra. U ovom primeru se
komunikacijama među uređajima u okviru raskrsnice vrši preko bakarnih kablova a zatim
se preko takozvanog „Patch-panela“ pretvara u signal pogodan za transfer optičkim
kablom i na taj način se prenosi do kontrolnog centra.
Podaci se u ovakvim sistemima prenose u realnom vremenu, pa tako operatori i stručna
lica u kontrolnom centru imaju precizan uvid u dešavanja na raskrsnici i status uređaja, pa
stoga po potrebi mogu i pravovremeno da reaguju u slučaju pojave otkaza ili nepravilnosti
u radu.
5.

ZAKLJUČAK

Bezbednost učesnika u saobraćaju je najčešće ugrožena na mestima kao što su
raskrsnice. Jedan od načina da se ova bezbednost podigne na viši nivo je i uvođenje
svetlosnih signala za upravljanje saobraćajem u raskrsnici. Pod uslovom da se ispoštuju
kriterijumi za njihovo uvođenje (Putevi Srbije, 2012:6) i u zavisnosti od geometrije
raskrsnice, prioriteta saobraćajnica koje se ukrštaju i od jačine tokova (kako vozila tako i
pešačkih) uticaj uvođenja svetlosnih signala na bezbednost saobraćaja u zoni raskrsnice
može biti veći ili manji. Takođe, u zavisnosti od geometrije raskrsnice (broja traka, njihove
namene, širine i dužine traka za zaštićena skretanja) i jačine tokova u raskrsnici (takođe i
postojanja ili odsustva pešačkih tokova) usled delimičnog ili potpunog razdvajana
konfliktnih tokova zbog vremenskog razdvajanja različitih (konfliktnih) signalnih grupa,
regulisanog svetlosnim signalima, dolazi do smanjenja broja konfliktnih tačaka u odnosu
na raskrsnicu iste geometrije regulisanu na neki drugi način (V. Tomović & Đ. Jovanović,
2016:4). Naravno, prethodne tvrdnje stoje pod uslovom da učesnici poštuju svetlosne
signale.
Iako je u slučaju raskrsnica regulisanih svetlosnim signalima jasno da je bezbednost
učesnika u saobraćaju na relativno visokom nivou, usled mogućnosti otkaza, havarija ili
nepravilnosti u radu semaforskih uređaja ova bezbednost se može naglo i trenutno urušiti.
Kako bi se to sprečilo neophodno je imati što tačnije i što ažurnije informacije o radu same
raskrsnice i statusu uređaja.
Upravo ovo je jedna od glavnih svrha sistema za daljinsko nadgledanje semaforisanih
raskrsnica, koji upravljačima i stručnim licima omogućava trenutan uvid u stanje na terenu
i status uređaja.
S obzirom na elemente od kojih su ovakvi sistemi sastavljeni, veze među njima, broj
uređaja odnosno raskrsnica koje su na nadgledanju, jasno je da su ovakvi sistemi često
jako složeni a samim tim i vrlo sofisticirani. Stoga je njihova implementacija i kreiranje
takođe složen proces koji iziskuje vrlo precizno definisanje ciljeva, planiranje i
sprovođenje u delo planiranog kako bi sistem na kraju imao željenu funkcionalnost i
pouzdanost. Naročito zbog prisustva velikog broja različitih tehnologija i grana nauke i
tehnike koje se u ovakvim sistemima prepliću, potrebno je detaljno definisati svaki njegov
element i njegovu funkciju, i tek nakon tako izvršenog planiranja i provere pristupiti
implementaciji sistema.
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Takođe, ovakvi sistemi iziskuju i kadar dovoljno obučen kao i povezanost sa drugim
službama (za hitne intervencije) kako bi njegovo funkcionisanje zaista doprinelo
povećanju bezbednosti saobraćaja ali i njegovom nesmetanom i što efikasnijem odvijanju.
Konačno, kako na nivou jedne raskrsnice semaforski uređaj unapređuje bezbednost
značajno, tako i na nivou mreže takvih raskrsnica ovakav jedan sistem unapređuje
mogućnost za pravovremenu detekciju eventualnih problema a samim tim i pravovremenu
reakciju i održanje nivoa bezbednosti saobraćaja na željenom nivou.
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SAVREMENI MODELI I KONCEPTI ZA ANALIZU EFIKASNOSTI I
BEZBJEDNOSTI MINI KRUŽNIH RASKRSNICA
THE MODERN MODELS AND CONCEPTS FOR THE ANALYSIS OF
THE EFFECTIVENESS AND TRAFFIC SAFETY OF MINI
ROUNDABOUTS
Milan Milinković1, Milenko Džever2, Vladan Tubić3
Rezime: U ovom trenutku svjedoci smo sve češćih transformacija četvorokrakih krstastih raskrsnica
ili nepravilnih trokrakih raskrsnica u kružne raskrsnice putem brzih elemenata od savremenih
materijala, pri čemu se zadržavaju vanjske ivice postojećih raskrsnica, bez obzira na oblik iste. U
stručnoj javnosti pojavljuju se različita mišljenja i tumačenja značaja ovih transformacija posebno
po lokalne sredine i zajednice gdje su one i izvedene. U tom smislu u radu su predstavljena analiza
saobraćajnih nezgoda na posmatranim raskrsnicama, te modeli za procjenu kapaciteta, nivoa usluge
i drugih pokazatelja efikasnosti kružnih raskrsnica.
Ključne riječi: Kružne raskrsnice, kapacitet, nivo usluge, bezbjednost saobraćaja
Abstract: At the moment we are witnessing frequent transformation four-leg intersection or
irregular three-leg intersection in small roundabout with fast elements by modern materials, which
retained the external edge of the existing intersection, regardless of the form of the same. Among
engineers and other are the different opinions and interpretations of the significance of these
transformation especially in the local environment and communities where they performed. In this
the paper presents an analysis of traffic accidents on the monitores intersections, and models for the
calculation of capacity and level of service and other indicators od the efficiency of roundabout.
Keywords: Roundabouts, capacity, level od service, traffic safety
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1.

UVOD

Uslijed sve većeg porasta broja motornih vozila na mreži saobraćajnica tokom
posljednjih dvadeset godina, nastala je potreba ka pribjegavanju raznim saobraćajnim
rješenjima kako bi se ublažio efekat zagušenja na mreži. Kružne raskrsnice predstavljaju
jedan od načina regulisanja saobraćaja na čvornim tačkama. Izgradnja ovog tipa raskrsnica
u odnosu na klasične raskrsnice ogledaju se u povećanju kapaciteta i bezbjednosti
saobraćaja.
Osnovni kriterijumi koji se uzimaju u obzir pri izboru tipa raskrsnice su:
x Kriterijum bezbjednosti,
x Kriterijum efikasnosti,
x Kriterijum prostornog uklapanja,
x Kriterijum ekonomičnosti.
U ovom radu su predstavljeni modeli i koncepti za analizu efikasnosti i bezbjednosti
na klasičnim i kružnim raskrsnicama, što čini dva osnovna kriterijuma pri izboru tipa
raskrsnice. Za procjenu kapaciteta kružnih raskrsnica razvijen je veliki broj modela iz
različitih zemalja. U radu je prikazana analiza tri modela za procjenu kapaciteta sa
stvarnim podacima prikupljenim putem mjerenja. To su: model linearne ragresije, model
po HCM-u 2010 i model po Ning Wu. Neophodni podaci su prikupljeni sa dvije mini
kružne raskrsnice u Banja Luci. U radu su pored kapaciteta prikazani i drugi pokazatelji
koji se uzimaju u obzir prilikom ocjene kvaliteta raskrsnice: prosječni ukupni vremenski
gubici po vozilu za svaku traku, dužina redova vozila na ulazu u raskrsnicu i nivo usluge,
takođe predstavljena je analiza saobraćajnih nezgoda na posmatranim raskrsnicama.
2.

METODOLOGIJA

Istraživanje je sprovedeno u vremenskom periodu od 13.12.2016. god. do 16.12.2016.
god. na dvije mini kružne raskrsnice u Banja Luci. Video snimanje je vršeno u
prijepodnevnom i poslije podnevnom vršnom času u navedenom periodu. Na osnovu
analize video snimaka i pomenuta tri modela izvršena je procjena kapaciteta i drugih
pokazatelja na posmatranim kružnim raskrsnicama.
2.1.

Model linearne regresije

ݍ௨ǡ௫ ൌ  ܣെ  ܤή ݍ
gdje je:
ݍ௨ǡ௫ - kapacitet ulaza u kružnu raskrsnicu,
ݍ - intenzitet saobraćaja u kružnom toku,
A, B - regresijski koeficijenti
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Analizom podataka pomoću linearne regresije dobijene su vrijednosti za A i B koji su
se optimalno prilagodili stvarnim izmjerenim podacima [2].
Tabela 1. Parametri A i B za linearnu regresiju [2]

Broj saobraćajnih traka na
ulazu
1
2
2
2

2.2.

Broj saobraćajnih traka u
kružnom toku
1
2-3
2
3

A

B

1218
1250
1380
1409

0,74
0,53
0,50
0,42

Model za procjenu kapaciteta po Ning Wu

Ning Wu 1997. godine razvija univerzalnu formula za koju je karakteristično da
uvažava broj saobraćajnih traka na ulazu i kružnom toku. Kriva linija dobijena formulom
koju je razvio Wu bolje opisuje kapacitet kružne raskrsnice nego što su eksponencijalne
funkcije koje su koristili Brilon i Stuwe. Ta kriva linija ima prednost što u svom
zatvorenom teorijskom konceptu na bazi teorije repova opisuje stanja na raskrsnici, koja
se zapravo mogu gledati kao serijski kanal opsluživanja. Kapacitet ulaza se računa kao
[2]:
ݍ௨ǡ௫  ൌ  ͳ െ

߬ ή ݍ ೖ ݊௨
൨ ή
ή ݁ݔሾെݍ ή ሺݐ െ ߬ሻሿ
݊௨
ݐ௦Ǥ

gdje je:
ݍ௨ǡ௫ - kapacitet ulaza u kružnu raskrsnicu (PA/h),
ݍ - intenzitet vozila u kružnom toku (PA/h),
݊௨ - broj saobraćajnih traka na ulazu,
݊ - broj saobraćajnih traka u kružnom toku,
ݐ ൌ  ݐ െ 

ݐ௦Ǥ
ʹ

ݐ - granično vrijeme sljeđenja vozila,
ݐ௦Ǥ - vremenska praznina između vozila u sljeđenju,
߬ - minimalni interval sljeđenja između vozila u kružnom toku.
Vrijednosti parametara koji figurišu u univerzalnoj jednačini kao što su ݐ , ݐ௦Ǥ i ߬ mogu
se preuzeti sa raskrsnica po jednoj traci. Wu je za izvođenje proračuna uzeo da su:
ݐ = 4,12s; ݐ௦Ǥ = 2,88s i ߬= 2,10.
2.3.

Model za procjenu kapaciteta po HCM-u 2010

Prema HCM-u 2010, kapacitet se računa preko kritičnog intervala sljeđenja i intervala
sljeđenja. Kapacitet prilaza kružne raskrsnice je pod direktnim uticajem organizacije
tokova. Postoje tri važna toka: ulazni, izlazni i kružni tok. Kapacitet prilaza se smanjuje
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kada se konfliktni tokovi (tj. tokovi unutar kružne raskrsnice) povećavaju. Primarni
konfliktni tok je kružni tok, koji prolazi direktno ispred ulaznog toka. Dok je kružni tok u
direktnom konfliktu sa ulaznim, izlazni tok takođe može uticati na odluku vozača da uđe
u kružnu raskrsnicu [1].
Kapacitet jedne ulazne trake, koji je u konfliktu sa jednom kružnom trakom, baziran
je na konfliktnom toku. Jednačina za procjenu kapaciteta je data kao:
షయ ሻ
ǡ

ܿǡ ൌ ͳͳ͵Ͳ݁ ሺିଵǤ௫ଵ

gdje je
ܿǡ = kapacitet trake, prilagođen teškim vozilima (PA/h);
ܸǡ = mjerodavni protok konfliktnog toka (PA/h).
2.4.

Prosječni ukupni vremenski gubici po vozilu za svaku traku

ଷ

݀ ൌ 

ሻݔ
ሺ
͵ͲͲ
  ͻͲͲܶ ൦ ݔെ ͳ  ඨሺ ݔെ ͳሻଶ  
൪  ͷ ή ݉݅݊ሾݔǡ ͳሿ
ͶͷͲܶ
ܿ

gdje su [1]:
d - prosječni ukupni gubici (s/voz);
x - odnos protoka i kapaciteta predmetne trake;
c - kapacitet predmetne trake (voz/h);
T - vremenski period (h).
2.5.

Dužina redova vozila na ulazu u raskrsnicu i nivo usluge

Dužina reda vozila se računa kao 95. percentil reda za određenu traku [1].
ଷ

ܳଽହ

ൌ ͻͲͲܶ ൦ ݔെ ͳ  ඨሺͳ െ ݔሻଶ 

ሺ

ሻݔ

ܿ
൪ሺ
ሻ
ͶͷͲܶ ͵ͲͲ


gdje su:
ܳଽହ - 95. percentil redova (voz);
 ݔ- odnos protok/kapacitet predmetne trake (voz/h);
ܿ - kapacitet predmetne trake (voz/h);
T - period (h)
Nivo usluge za svaku traku određuje se uz pomoć tabele 2. i izračunatih vrijednosti
ukupnih vremenskih gubitaka.
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Tabela 2. Kriterijum nivoa usluge [1]

Ukupni vremenski gubici (s/vozilu)
0-10
>10-15
>15-25
>25-35
>35-50
>50
2.6.

Nivo usluge
A
B
C
D
E
F

Model za procjenu kapaciteta na klasičnim raskrsnicama
ܥǡ௫ ൌ

͵ͲͲ ିሺσ ೇǡሻ
݁ యలబబ
ݐ

gdje je:
ܥǡ௫ - potencijalni kapacitet sporednog kretanja (PA/h),
ܸǡ௬ - veličina konfliktnog toka,
ݐ - vremenski interval (kašnjenja) pri startovanju (sec).
3.

REZULTATI

3.1.

Analiza saobraćajnih nezgoda na posmatranim raskrsnicama

Na osnovu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršena je
analiza saobraćajnih nezgoda na posmatranim raskrsnicama prije i poslije rekonstrukcije
u kružne raskrsnice. U tabeli 3. su prikazani tipovi saobraćajnih nezgoda a u tabeli 4.
saobraćajne nezgode sa lakše povrijeđenim licima. Na posmatranim raskrsnicama u
navedenom periodu nije bilo saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, zbog čega u tabeli
nisu ni navedeni.
Tabela 3. Tipovi saobraćajnih nezgoda
Majke Jugovića-Slobodana Kusturića

Car Lazar-Carica Milica
Klasična raskrsnica

SN sa
materijalnom
štetom
SN sa lakše
povrijeđenim
licima
SN sa teže
povrijeđenim
licima

Kružna
raskrsnica
30.6.
2015.
2014

Klasična
raskrnica
17.8.
2012.
2013.

Kružna raskrsnica

2012.

2013.

29.6.
2014.

18.8.
2013.

2014

2015

8

4

4

0

7

35

13

12

34

30

2

1

2

0

0

5

1

3

5

5

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Na posmatranoj raskrsnici Car Lazar-Carica Milica poslije rekonstrukcije u kružnu
raskrsnicu broj saobraćajnih nezgoda se smanjio, dok na raskrsnici Majke JugovićaSlobodana Kusturića broj saobraćajnih nezgoda je ostao skoro isti. Najveći broj SN koje
su zabilježena na posmatranim raskrsnicama su sa materijalnom štetom, dok najmanji broj
je sa teže povrijeđenim licima.
Tabela 4. SN sa lakše povrijeđenim licima
Majke Jugovića-Slobodana Kusturića

Car Lazar-Carica Milica
Klasična raskrsnica

Kružna
raskrsnica
30.6.
2015.
2014

Klasična
raskrnica
17.8.
2012.
2013.

Kružna raskrsnica

2012.

2013.

29.6.
2014.

18.8.
2013.

2014

2015

Pješak

1

1

2

0

0

2

0

1

2

3

Biciklista

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Suvozač

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

Motociklista

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

U najvećem broju SN sa lakše povrijeđenim licima su učestvovali pješaci, a u
najmanjem broju motociklisti.
3.2.

Procjena kapaciteta i drugih pokazatelja na posmatranim raskrsnicama

Istraživanje je sprovedeno na dvije mini kružne raskrsnice u Banja Luci. Na osnovu
analize podataka sa terena izvršena je procjena kapaciteta korišćenjem tri različita modela.
Pored procjene kapaciteta predstavljeni su i drugi pokazatelji efikasnosti posmatranih mini
kružnih raskrsnica kao što su prosječni vremenski gubici po vozilu, broj vozila u redu na
prilazu i nivo usluge.
Na posmatranoj raskrsnici Car Lazar-Carica Milica prije rekonstrukcije najniža
pocjenjena vrijednost kapaciteta je na prilazu 3. koji predstavlja sporedni pravac. Najviša
procjenjana vrijednost kapaciteta je na prilazu 1. koji predstavlja glavni pravac.
Najniža procjenjena vrijednost kapaciteta je po modelu HCM 2010 za obje posmatrane
mini kružne raskrsnice. Na posmatranoj raskrsnici Car Lazar- Carica Milica poslije
rekonstrukcije najviša procjenjena vrijednost kapaciteta na prilazu 1 i 2 je prema modelu
Ning Wu, dok na prilazu 3 najviša procjenjena vrijednost kapaciteta je prema modelu
linearne regresije.
Na posmatranoj raskrsnici Majke Jugovića- Slobodana Kusturića prije rekonstrukcije
najniža pocjenjena vrijednost kapaciteta je na prilazu 1. koji predstavlja sporedni pravac.
Najviša procjenjena vrijednost kapaciteta je na prilazu 4. koji predstavlja glavni pravac.
Na posmatranoj raskrsnici Majke Jugovića-Slobodana Kusturića poslije rekonstrukcije
najviša procjenjena vrijednost kapaciteta na svim prilazima je prema modelu linearne
regresije.
Stepen zasićenja prikazuje iskorišćenost procjenjenog kapaciteta, koji se kreće od 0,91
do 1,29 prije rekonstrukcije posmatranih raskrsnica. Nakon rekonstrukcije raskrsnica
stepen zasićenja se kreće od 0,48 do 0,79 po modelu linearne regresije, od 0,51 do 0,82 po
modelu Ning Wu i od 0,6 do 0,98 po modelu HCM 2010 za obje posmatrane raskrsnice.
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Tabela 5. Prikaz kapaciteta i drugih pokazatelja efikasnosti
Car Lazar- Carica
Milica
Prilaz Prilaz Prilaz
1
2
3
Kružni tok
Ulazni tok
Kapacitet
Klasična
raskrsnica

Model
linearne
regresije

Ning Wu

HCM
2010

qk
(PA/h)
qu
(PA/h)
Cu
(PA/h)

Majke Jugovića- Slobodana
Kusturića
Prilaz Prilaz Prilaz Prilaz
1
2
3
4

184

148

697

849

598

853

606

818

720

331

421

598

387

587

790

631

315

327

532

423

542

1,04

1,14

1,05

1,29

1,12

0,91

1,08

37,42

42,23

52,41

55,32

43,29

35,68

39,81

7,48

8,12

10,24

10,89

8,24

6,81

8,47

qu/Cu

X

Vremenski
gubici
Broj vozila u
redu

d
(s/voz)
Q95%
(voz)

Nivo usluge

A-F

E

E

F

F

E

E

E

Kapacitet

Cu
(PA/h)

1053

1080

690

585

759

653

754

0,78

0,67

0,48

0,72

0,79

0,59

0,78

13,57

10,59

10,83

12,3

16,25

21,67

15,53

2,04

1,34

0,79

0,86

1,97

1,81

1,86

qu/Cu

X

Vremenski
gubici
Broj vozila u
redu

d
(s/voz)
Q95%
(voz)

Nivo usluge

A-F

B

B

B

B

C

C

C

Kapacitet

Cu
(PA/h)

1058

1089

654

546

727

642

718

qu/Cu

X

0,77

0,66

0,51

0,77

0,82

0,6

0,82

Vremenski
gubici
Broj vozila u
redu

d
(s/voz)
Q95%
(voz)

13,45

10,42

11,78

13,65

17,91

26,26

17,03

2,02

1,32

0,87

0,97

2,2

2,23

1,88

Nivo usluge

A-F

B

B

B

B

C

D

C

Kapacitet

Cu
(PA/h)

918

952

556

480

608

612

604

0,89

0,76

0,6

0,88

0,98

0,63

0,97

20,14

13,83

16,13

18,57

33,12

34,24

30,26

3,25

1,84

1,22

1,35

4,39

3,31

3,94

C

B

C

C

D

D

D

qu/Cu

X

Vremenski
gubici
Broj vozila u
redu

d
(s/voz)
Q95%
(voz)

Nivo usluge

A-F

Prosječni vremenski gubici po vozilu predstavljaju funkciju kapaciteta prilaza i
stepena zasićenja. Na posmatranim raskrsnicama prije rekonstrukcije prosječni vremenski
gubici po vozilu su bili od 35,68 s/voz do 55,32 s/voz. Poslije rekonstrukcije prema
modelu linearne regresije prosječni vremenski gubici po vozilu su od 10,59 s/voz do 21,67
s/voz, dok prema modelu Ning Wu su od 10,42 s/voz do 26,26 s/voz i prema modelu HCM
2010 su od 13,83 s/voz do 34,24 s/voz.
215

Milan Milinković, Milenko Džever, Vladan Tubić
SAVREMENI MODELI I KONCEPTI ZA ANALIZU EFIKASNOSTI I BEZBJEDNOSTI MINI KRUŽNIH
RASKRSNICA

Broj vozila u redu na prilazu je takođe predstavljen u tabeli 5. kao 95. percentila
posmatranog reda. Na posmatranim raskrsnicama prije rekonstrukcije broj vozila u redu
koji čekaju na prilazu su od 6,81 voz. do 10,89 voz. Poslije rekonstrukcije prema modelu
linearne regresije broj vozila u redu koji čekaju na prilazu su od 0,86 voz. do 2,04 voz.,
dok prema modelu Ning Wu su od 0,87 voz. do 2,23 voz., i prema modelu HCM 2010 su
od 1,22 voz. do 4,39 voz.
Kapacitet kružnih raskrsnica direktno zavisi od veličine konfliktnog mjerodavnog toka
(kružni tok). Na posmatranim raskrsnicama prije rekonstrukcije kapacitet se kretao od 247
PA/h do 863 PA/h. Poslije rekonstrukcije prema modelu HCM 2010 kapacitet za obje
posmatrane raskrsnice se kretao od 344 PA/h do 1024 PA/h, dok prema modelu linearne
regresije kapacitet se kretao od 324 PA/h do 1132 PA/h i prema modelu Ning Wu kapacitet
se kretao od 304 PA/h do 1151 PA/h u zavisnosti od veličine konfliktnog mjerodavnog
toka.

Slika 1. Vrijednosti kapaciteta za posmatrane kružne raskrsnice

4.

DISKUSIJA

Na osnovu analize podataka o saobraćajnim nezgodama na posmatranoj raskrsnici Car
Lazar-Carica Milica poslije rekonstrukcije u kružnu raskrsnicu broj saobraćajnih nezgoda
se smanjio. Na posmatranoj raskrsnici Majke Jugovića-Slobodana Kusturića poslije
rekonstrukcije u kružnu raskrsnicu broj saobraćajnih nezgoda je ostao gotovo isti, osim
što nisu zabilježene saobraćajne nezgode sa teže povrijeđenim licima. Poslije
rekonstrukcije raskrsnice Car Lazar-Carica Milica saobraćajne nezgode su svedene samo
na materijalnu štetu.

216

12. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Tara,19-22. april 2017.

Na osnovu rezultata dobijenih analizom video snimaka utvrđeno je da stepen zasićenja
prije rekonstrukcije veoma visok i predstavlja forsirani tok. Nakon rekonstrukcije razlike
u stepenu zasićenja prema modelima linearne regresije i Ning Wu gotovo da i ne postoje,
dok razlika u stepenu zasićenja po modelu HCM 2010 u odnosu na druga dva modelu je
u razlici procjenjenog kapaciteta.
Na posmatranim raskrsnicama prije rekonstrukcije prosječni vremenski gubici po
vozilu su veoma visoki, što predstavlja veoma nizak nivo usluge, čak na nekim prilazima
nivo usluge je F. Nakon rekonstrukcije prosječni vremenski gubici su se smanjili a samim
tim i nivo usluge se povećao.
Kapacitet na posmatranim raskrsnicama se nakon rekonstrukcije povećao za 161 PA/h
prema modelu HCM 2010, dok prema modelu linearne regresije se povećao za 269 PA/h
i prema modelu Ning Wu se povećao za 288 PA/h.
5.

ZAKLJUČAK

Cilj primjene i uvođenja kružnih raskrsnica jeste efikasnije i bezbjednije
funkcionisanje saobraćaja. Na osnovu analize saobraćajnih nezgoda zaključeno je da broj
saobraćajnih nezoda na posmatranoj raskrsnici Car Lazar-Carica Milica se smanjio,
odnosno da nije bilo saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima. Čak u prvih pola
godine nakon rekonstrukcije nije zabilježena ni jedna saobraćajna nezgoda.
Nakon rekonstrukcije na posmatranim raskrsnicama je zabilježen porast kapaciteta što
je dovelo do smanjenja prosječnih vremenskih gubitaka po vozilu. Shodno tome je nivo
usluge porastao što predstavlja osnovni pokazatelj efikasnosti saobraćaja na posmatranim
raskrsnicama.
Starost posmatranih kružnih raskrsnica je manja od 5 godina. Zbog toga vozači na
posmatranim raskrsnicama pokazuju više oklijevanja i opreza prilikom korišćenja kružnih
raskrsnica, što je rezultiralo većim intervalima sljeđenja i manjim detektovanim
kapacitetom od onog koji bi mogao biti postignut. Zbog toga je vjerovatno da će kapacitet
rasti tokom godina kako se budu kružne raskrsnice gradile u Banjaluci i kako se vozači
budu dodatno upoznavali sa načinom njihovog funkcionisanja.
Da bi se aspekti koji utiču na izbor tipa raskrsnice mogli na objektivan način sagledati
u ovom radu je prikazan primjer opravdanosti primjene kružne raskrsnice sa aspekta
kriterijuma bezbjednosti i efikasnosti.
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UTICAJ POVRŠINSKIH KARAKTERISTIKA KOLOVOZA I
PARAMETARA PUTA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U
REPUBLICI SRBIJI
INFLUENCE OF PAVEMENT CHARACTERISTICS AND ROAD
PARAMETERS AT TRAFFIC ACCIDENT OCCURRENCE IN THE
REPUBLIC OF SERBIA
Stefan Trifunović1, Marko Orešković2, Filip Trpčevski3
Rezime: Postoji niz faktora koji utiču na bezbednost saobraćaja. Najuticajniji faktor je svakako
čovek, dok put predstavlja veoma važan faktor. Iz tog razloga, proteklih decenija, značajno se nastoji
da se u sistemu bezbednosti saobraćaja unapredi faktor puta, kako sa aspekta geometrije, tako i sa
aspekta karakteristika habajućih slojeva kolovoza. Jedna od osnovnih uloga kolovozne konstrukcije
jeste bezbedno odvijanje saobraćaja, dok stanje kolovoza predstavlja važan faktor kvaliteta
(udobnosti) vožnje. U radu su analizirana strana i domaća iskustva vezana za uticaj karakteristika
kolovoza i parametara puta na nastanak saobraćajnih nezgoda. Takođe, analizirani su statistički
podaci koji su prikupljeni od strane saobraćajne policije, u vremenskom periodu od 2006. do 2015.
godine, na teritoriji Republike Srbije.
Ključne reči: kolovoz, karakteristike puta, saobraćajne nezgode, bezbednost saobraćaja
Abstract: There are a series of factors that affect road safety. The most influential factor is certainly
the man, while road is a very important one. That is why, during the last few decades, such effort
has been made in the field of traffic safety system to advance the road factor, not only from the
aspect of geometry, but also from the aspect of wearing course pavement. One of the main roles of
pavement is to provide safe traffic, while pavement condition is an important factor of driving
comfort. In this paper, analyses of foreign and domestic experiences related to the impact of
pavement features and road parameters on the occurrence of traffic accidents has been analysed.
Stefan Trifunović, Student, Građevinski fakultet – Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73,
trifunovic94@outlook.com
2 Marko Orešković, dipl. inž. građevine, asistent, Građevinski fakultet – Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja
Aleksandra 73, moreskovic@grf.bg.ac.rs
3
Filip Trpčevski, dipl. inž. građevine, asistent, Građevinski fakultet – Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja
Aleksandra 73, ftrpcevski@grf.bg.ac.rs
1

219

Stefan Trifunović, Marko Orešković, Filip Trpčevski
UTICAJ POVRŠINSKIH KARAKTERISTIKA KOLOVOZA I PARAMETARA PUTA NA NASTANAK
SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U REPUBLICI SRBIJI

Also, statistical data collected by traffic police, during the period from 2006. to 2015. years, on the
territory of the Republic of Serbia has been presented.
Keywords: pavement, road characteristics, traffic accidents, traffic safety

1.

UVOD

Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) prepoznaje posledice
saobraćajnih nezgoda kao najčešći uzrok smrti mladih starosti od 15 do 29 godina, daleko
više od HIV/AIDS-a (WHO, 2016). Takođe, prema podacima iste organizacije, tokom
2013. godine broj smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama je dostigao 1,25 miliona.
Pored smrtnog stradanja ljudi, saobraćajne nezgode dovode do velikih materijalnih
troškova i povreda, što dalje iziskuje velike socijalne troškove.
Nomenklaturom Ministarstva unutrašnjih poslova definisano je 115 uzroka i grešaka
koje se mogu podeliti u 13 kategorija.(Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije,
2016). Jedna od kategorija koja je važna sa aspekta ovog rada je svakako „Nepropisno
stanje puta, opreme i saobraćajnih znakova“. U periodu od 2011. do 2015. godine,
procenat saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima u kojoj se kao uzrok navodi pomenuta
kategorija iznosi 0,03% (Agencija za bezbednost saobraćaja, 2015), odnosno u samo
jednoj saobraćajnoj nezgodi. Sve naučne analize ukazuju da putevi mnogo više doprinose
nastanku saobraćajne nezgode nego što to pokazuju statistički podaci srednje, slabo i
nerazvijenih zemalja.. Podaci o saobraćajnim nezgodama u nerazvijenim zemljama
(Nigerija, Južnoafrička republika, Angola) ukazuju da se uticaj faktora puta faktički
zanemaruje i ne prikazuje realno, odnosno ne prepoznaje se put kao uzrok saobraćajnih
nezgoda (Pešić et al, 2012). Sa druge strane, u Srbiji je faktor puta uzrok u 3% nezgoda, a
u razvijenim zemljama koje upravljaju bezbednošću saobraćaja, kao što je npr- Švedska,
put je uzrok u 36% saobraćajnih nezgoda (Pešić et al, 2012). U Švedskoj se od 1994.
razvija strategija „vizija nula“ (Vision zero) koja ima za cilj da u saobraćaju ne bude
povređenih i poginulih (Vision Zero, 2016). S toga je teško razumljivo da faktor puta ima
toliko veći uticaj na saobraćajne nezgode u Švedskoj nego u Srbiji. Objašnjenje takvih
statističkih podataka će biti prodiskutovano u daljem tekstu.
Kako bi se povećala bezbednost saobraćaja i smanjio broj nezgoda, potrebno je
unaprediti parametre vezane za faktor puta: geometriju saobraćajnica, karakteristike
kolovoza, stanje opreme i saobraćajne signalizacije i dr. Vodeći se ovom konstatacijom
pojedini strani autori u okviru svojih studija (Lee et al, 2015), bavili su se uticajem stanja
površine kolovoza na posledice saobraćajnih nezgoda. U okviru svojih istraživanja su
zaključili da lošije stanje površine kolovoza povećava posledice saobraćajnih nezgoda na
putevima sa ograničenjem brzine do 50 mp/h (~80 km/h), dok je uticaj stanja površine
kolovoza na posledice saobraćajnih nezgoda znatno manji na putevima sa ograničenjem
brzine od 35 mp/h (~55 km/h). Takođe, rezultati drugih istraživanja pokazuju da
karakteristike kolovoza kao što su hrapavost i ravnost (IRI-International Roughness Index)
imaju značajan uticaj na posledice saobraćajnih nezgoda (Mohammed et al, 2015; Chun
et al, 2008; Bester, 2002).
Na osnovu prethodnih iskustava, u ovom radu je posebno posvećena pažnja analizi
uticaja površinskih karakteristika kolovoza, odnosno uticaja mikroteksture i
makroteksture (Slika 1.) na nastanak saobraćajnih nezgoda prema postojećim bazama
podataka saobraćajne policije. Mikrotekstura se definiše kao odstupanje od idealno ravne
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površine kolovoza, u talasnim dužinama < 0.5 mm. Uticaj mikroteksture oseća se i na
suvom i na mokrom kolovozu, a najveći uticaj je pri malim brzinama. Makrotekstura
predstavlja odstupanje od idealno ravne površine kolovoza, u talasnim dužinama od 0.5
mm do 50 mm. Makrotekstura utiče na uklanjanje vode sa kolovoza, odnosno drenažni
kapacitet. Takođe utiče na potrošnju goriva, emisiju CO2, buku koju proizvode motorna
vozila i prskanje vode sa površine kolovoza. Navedene strane studije ističu da postoji veći
rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda na putevima sa nižom makroteksturom.

Slika 1. Šematski prikaz mikroteksture i makroteksture (Trpčevski, 2014)

Kada je put vlažan, vodeni film na površini kolovoza smanjuje vrednosti trenja, što
može prouzrokovati pojavu efekta akvaplaninga. Sa povećanjem brzine kretanja vozila i
povećanjem debljine vodenog filma, koeficijent trenja se smanjuje, odnosno pneumatik
lebdi na vodenom filmu pod dejstvom hidrodinamičkog potiska. Ovaj fenomen je poznat
kao akvaplaning efekat. Evidentno je da je u ovoj situaciji bezbednost vožnje ozbiljno
ugrožena i da nije moguće kontrolisano upravljanje vozilom.
Pored pomenutog uticaja stanja površine kolovoza, karakteristike puta od kojih su
svakako najbitniji geometrijski elementi puta, predstavljaju značajnu ulogu u bezbednosti
saobraćaja (Gavran et al, 2016). Ključni geometrijski elementi puta, koji utiču pre svega
na bezbednost vožnje, a zatim i na udobnost u vožnji, jesu elementi situacionog plana i
preglednost puta. U Srbiji najveći procenat saobraćajnih nezgoda nastane na pravcu, što
predstavlja najbolji dokaz da je najbolje rešenje da trasu puta čini niz susednih S krivi,
odnosno trasa puta bez dugačkih pravaca. Kada se analizira uticaj horizontalnih krivina na
bezbednost saobraćaja, mora se razmatrati usklađenost susednih elemenata projektne
geometrije puta. Jedan od osnovnih načina provere usklađenosti predstavlja utvrđivanje
razlike u brzinama susednih elemenata situacionog plana. Imajući u vidu da vozač 95%
svih informacija iz okoline percipira pomoću čula vida, jasan je uticaj preglednosti na
bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Razlikuju se četiri vrste preglednosti puta (Pzzaustavna, Pzp-zahtevana, Pp-preticajna i Pr-raspoloživa), od kojih su tri vrste (Pz, Pzp i
Pp) teorijske veličine koje se određuju primenom različitih modela, odnosno pomoću
matematičkih formula, dok raspoloživa preglednost predstavlja preglednost koja se u
datim prostornim ograničenjima puta može ostvariti na određenoj stacionaži. Iz navedenih
razloga je, sa aspekta bezbednosti saobraćaja, od ključne važnosti obezbediti da na svim
deonicama puta raspoloživa preglednost bude veća od zahtevane preglednosti (Pr>Pzp), a
na određenom procentu trase potrebno je obezbediti da raspoloživa preglednost bude veća
i od preticajne (Pr>Pp) (Katanić et al, 1983).
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2.

METODOLOGIJA RADA

Istraživanje uticaja površinskih karakteristika kolovoza i parametara puta na nastanak
saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji izvršeno je statističkom analizom baze podataka
saobraćajne policije Republike Srbije, nastale sakupljanjem podataka od strane pripadnika
saobraćajne policije prilikom vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda. Prikupljeni podaci,
pored opštih podataka o saobraćajnoj nezgodi, sadrže i informacije o najbitnijim
obeležjima saobraćajnih nezgoda vezanih za vozila i lica koja su učestvovala u
saobraćajnim nezgodama, kao i podatke vezane za put i okolinu puta na mestu saobraćajne
nezgode. Podaci o putu sadrže informacije vezane za površinske karakteristike kolovoza i
parametre puta koji imaju potencijalan doprinos nastanku saobraćajne nezgode. Na osnovu
zabeleženih podataka o eventualnim povredama lica koja su učestvovala u saobraćajnim
nezgodama, saobraćajne nezgode se klasifikuju u tri kategorije: saobraćajne nezgode sa
materijalnom štetom, saobraćajne nezgode sa povređenim licima i saobraćajne nezgode
sa poginulim licima. Statistička analiza podataka je sprovedena pomoću statističkog
softverskog paketa IBM SPSS Statistics v. 23. Normalnost distribucije testirana je
Kolmogorov-Smirnov testom. Budući da su raspodele svih intervalnih varijabli statistički
značajno odstupale od normalne raspodele, korišćeni su neparametrijski metodi. Za
procenu značajnosti razlike korišćen je Hi-kvadrat test nezavisnosti. Test je rađen na
osnovu preporuke udžbenika “SPSS Survival Manual” (Pallant, 2011). Postavljena je
nulta hipoteza (H0) koja glasi: Ne postoji statistički značajna razlika između grupa 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

Kao što je definisano u poglavlju Metodologija rada, analizirane baze podataka sadrže
informacije o stanju površine kolovoza, osobinama površine kolovoza i karakteristikama
puta, koji su analizirani sa ciljem da se utvrdi potencijalna veza pomenutih parametara sa
nastankom i posledicama saobraćajnih nezgoda. Prethodno navedeni parametri analizirani
su na uzorku od 501 643 saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u periodu od 2006. do
2015. godine na teritoriji Republike Srbije (Agencija za bezbednost saobraćaja, 2017).
3.1.

Analiza uticaja osobina površine kolovoza

U Republici Srbiji se tipično koriste kolovozne konstrukcije sa završnim asfaltnim
slojem. Shodno tome, 97,9% saobraćajnih nezgoda se dogodilo na mestima na kojima je
završni sloj upravo bio od asfalta, 0,4% saobraćajnih nezgoda na mestima gde je površina
bila od betona, dok se 1,7% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda dogodilo na mestima
gde je površina bila od ostalih materijala (tucanik, zemlja, itd.). U Tabeli 1. prikazana je
raspodela broja saobraćajnih nezgoda razvrstanih prema vidovima saobraćajnih
nezgodama, u zavisnosti od 11 različitih osobina površina kolovoza, na mestima gde su se
evidentirane saobraćajne nezgode dogodile. Rezultati pokazuju da se najveći broj
saobraćajnih nezgoda dogodio na mestima gde je asfalt „gladak, ravan i bez oštećenja“
(77,6%, 81,1% i 77,2% saobraćajnih nezgoda sa poginulim, povređenim licima i sa
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materijalnom štetom, respektivno). U slučajevima kada je asfalt, prema nomenklaturi
saobraćajne policije bio hrapav, ravan i bez oštećenja, došlo je do pojave 12,8%
saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, 13,2% nezgoda sa povređenim licima i 18,3%
saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Rezultati, takođe, pokazuju da se na
putevima gde je asfalt bio gladak, istalasan i sa oštećenjima, dogodio veći broj
saobraćajnih nezgoda sa težim posledicama. Sa druge strane, rezultati pokazuju da se na
putevima gde je asfalt bio hrapav, ravan i bez oštećenja dogodio veći broj saobraćajnih
nezgoda sa lakšim posledicama. Rezultati Hi-kvadrat testa nezavisnosti, takođe pokazuju
značajne statističke razlike između osobine površine kolovoza i težine posledica
saobraćajnih nezgoda χ2=2311,8; df=2; p=0,000.
Tabela 1. Prikaz broja (procenta) saobraćajnih nezgoda razvrstanih prema težini
posledica u zavisnosti od različitih osobina površine kolovoza

Vrsta saobraćajne nezgode (SN)
SN sa
poginulim
licima
Broj
%

SN sa
povređenim
licima
Broj
%

SN sa
materijalnom
štetom
Broj
%

Asfalt - gladak, ravan i bez oštećenja

5248

77,9

111839

81,1

275167

77,2

Asfalt - gladak, istalasan i sa oštećenjima

175

2,6

3174

2,3

6981

2,0

Asfalt - hrapav, ravan i bez oštećenja

864

12,8

18251

13,2

65165

18,3

Asfalt - istalasan i sa oštećenjima

73

1,1

1440

1,0

2621

0,7

Beton - ravan i bez oštećenja

22

0,3

463

0,3

953

0,3

Beton - neravan i sa oštećenjima

15

0,2

165

0,1

319

0,1

24

0,4

613

0,4

1865

0,5

32

0,5

225

0,2

360

0,1

16

0,2

181

0,1

305

0,1

122

1,8

997

0,7

2027

0,6

145

2,2

613

0,4

885

0,2

Kamena kocka ili kaldrma - ravna i bez
oštećenja
Kamena kocka ili kaldrma - neravna i sa
oštećenjima
Tucanik, makadam ili šljunak - ravan i
bez oštećenja
Tucanik, makadam ili šljunak - neravan i
sa oštećenjima
Zemlja

3.2.

Analiza uticaja stanja površine kolovoza

Tekstura površine kolovoza značajno utiče na veličinu koeficijenta trenja između
pneumatika i površine kolovoza, čime se značajno utiče na upravljivost, a samim tim i na
bezbednost vožnje. Shodno tome, u radu je analiziran uticaj 8 stanja površina kolovoza na
težine i broj nastanka saobraćajnih nezgoda. Kod najvećeg broja saobraćajnih nezgoda
površina kolovoza bila je suva (78,4%), na mokroj površini dogodilo se 18,5%
saobraćajnih nezgoda, dok na površini kolovoza koja je bila prekrivena snegom ili ledom
dogodilo se 3,1% saobraćajnih nezgoda od ukupnog broja analiziranih saobraćajnih
nezgoda.
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Rezultati prikazani u Tabeli 2. prikazuju da je u najvećem broju saobraćajnih nezgoda
površina kolovoza bila „suva – čista“ (76,9%), dok je „mokra – čista“ površina kolovoza
bila u 17,7% saobraćajnih nezgoda. Posmatrajući prikazane rezultate, može se zaključiti
da ukoliko je površina kolovoza zaprljana (bilo da je mokra ili suva) rastu posledice
saobraćajne nezgode. Rezultati koji se odnose na stanje površina kolovoza u zimskom
periodu, pokazuju da je broj i težina saobraćajnih nezgoda manja kada je na kolovozu
sneg. Ako se zanemari mobilnost vozača u zimskim uslovima i da je kolovoz prekriven
snegom najčešće nekoliko sedmica tokom godina, može se izvesti zaključak da su učesnici
u saobraćaju znatno oprezniji kada je na kolovozu sneg. Rezultati Hi-kvadrat testa
nezavisnosti, takođe pokazuju značajne statističke razlike između stanja površine
kolovoza i težine posledica saobraćajnih nezgoda χ2=980,4; df=2; p=0,000.
Tabela 2. Prikaz broja (procenta) saobraćajnih nezgoda razvrstanih prema težini
posledica u zavisnosti od različitih stanja površine kolovoza
Vrsta saobraćajne nezgode (SN)
SN sa
SN sa
SN sa
poginulim
povređenim
materijalnom
licima
licima
štetom
Broj
%
Broj
%
Broj
%
Suva - čista

5144

76,4

106680

77,3

273950

76,8

Suva - sa nanosom prašine, peska i dr.

207

3,1

2879

2,1

4292

1,2

Mokra - čista

1131

16,8

23760

17,2

63960

17,9

Mokra - zaprljana blatom, muljem i dr.
Poledica - posuta so ili rizla
Poledica - nije posuta
Pokrivena snegom - razgrnut i posut
Pokrivena snegom - nerazgrnut

107
18
57
38
32

1,6
0,3
0,8
0,6
0,5

1223
454
1361
890
818

0,9
0,3
1,0
0,6
0,6

2368
1309
3824
3622
3257

0,7
0,4
1,1
1,0
0,9

3.3.

Analiza uticaja karakteristike puta

Baze podataka koje formira Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije sadrže
15 karakteristika puta koje su vezane za mesto nastanka saobraćajne nezgode. Za potrebe
rada nisu analizirane sve karakteristike put. Naime, od pomenutih 15 karakteristika puta,
izostavljene su 4 karakteristike puta koje se odnose na prelaza puta preko pruge u istom
nivou, smatrajući da osnovni elementi putne infrastrukture ne predstavljaju uticajni faktor
za nastanak saobraćajnih nezgoda na takvim mestima. Najveći broj saobraćajnih nezgoda
u Republici Srbiji nastaje na pravcu (68,3%), zatim u raskrsnicama 23,6%, dok u
krivinama nastaje 8,1% saobraćajnih nezgoda.
Prema rezultatima prikazanim u Tabeli 3. može se zaključiti da je najveći broj
saobraćajnih nezgoda nastalo na pravom putu bez suženja (65,6%, 58,4 % i 65,9%
saobraćajnih nezgoda sa poginulim, povređenim licima i sa materijalnom štetom,
respektivno). Iz navedenih podataka može se zaključiti da su izraženi granični slučajevi
raspodele saobraćajnih nezgoda po težini posledice, odnosno ima najveći broj
saobraćajnih nezgoda sa najtežim ili najlakšim posledicama. Analiza podataka pokazuje
da posledice saobraćajnih nezgoda višestruko rastu u krivinama. Pomenuti fenomen
naročito je izražena kod nepreglednih prevoja, što može ukazati da je na takvim mestima
ugrožena zahtevana preglednost. Slični rezultati se javljaju i kod preglednih krivina, što
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bi moglo da ukaže da elementi geometrije puta nisu adekvatno usklađeni, odnosno nisu
prilagođeni brzini kretanja vozila na određenom delu puta. Takođe, rezultati prikazani u
Tabeli 3. ukazuju da su manje posledice saobraćajnih nezgoda u regulisanim raskrsnicama
u odnosu na neregulisane raskrsnice, kao i da su posledice saobraćajnih nezgoda manje u
raskrsnicama regulisanim semaforima u odnosu na raskrsnice regulisane saobraćajnim
znakovima. Rezultati Hi-kvadrat testa nezavisnosti, pokazuju značajne statističke razlike
između karakteristika puta i težine posledica saobraćajnih nezgoda χ2=4945,2; df=2;
p=0,000.
Tabela 3. Prikaz broja (procenta) saobraćajnih nezgoda razvrstanih prema težini
posledica u zavisnosti od karakteristike puta
Vrsta SN
SN sa
povređenim
licima
Broj
%

SN sa
materijalnom
štetom
Broj
%

228

3,4

3965

2,9

13478

3,8

Prav - sa suženjem kolovoza na
mestu SN-a
Prav - sužen kolovoz celom
deonicom
Prav - bez suženja

100

1,5

1207

0,9

4126

1,2

4381

65,6

80441

58,4

234532

65,9

Krivina - pregledna

772

11,6

9908

7,2

13344

3,8

Krivina - nepregledna

332

5,0

5403

3,9

8227

2,3

Prevoj - pregledan

30

0,4

384

0,3

678

0,2

Prevoj - nepregledan

28

0,4

210

0,2

266

0,1

Raskrsnica neregulisana - pregledna

79

1,2

3202

2,3

6277

1,8

24

0,4

1075

0,8

3331

0,9

518

7,8

22815

16,6

49023

13,8

184

2,8

9211

6,7

22525

6,3

Raskrsnica neregulisana nepregledna
Raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima
Raskrsnica regulisana - semaforima

3.4.

SN sa
poginulim
licima
Broj
%

Uporedna analiza osobine i stanja površine kolovoza prema težini posledica
saobraćajnih nezgoda

Na Slici 2. prikazan je procenat saobraćajnih nezgoda u zavisnosti od osobine i stanja
površine kolovoza, razvrstanih prema težini posledica saobraćajnih nezgoda. Sa navedene
slike može se zaključiti da se procentualno znatno više saobraćajne nezgode događaju
kada je kolovoz suv. Ovakvi rezultati mogu se pravdati činjenicom da je u toku godine
veći deo kalendarske godine suv kolovoz, pa je i broj saobraćajnih nezgoda veći u periodu
godine kada je kolovoz suv. Ne sme se zanemariti ni eventualni doprinos opreza koji vlada
kod vozača kada je kolovoz mokar. Sa grafikona se takođe može zaključiti da su posledice
saobraćajnih nezgoda teže kada je suv kolovoz. Kada je kolovoz mokar, uglavnom je veći
procenat saobraćajnih nezgoda sa lakšim posledicama.
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Slika 2. Procentualni prikaz saobraćajnih nezgoda u zavisnosti od osobine i stanja površine
kolovoza, razvrstanih prema težini posledica saobraćajnih nezgoda

4.

ZAKLJUČAK

Na osnovu podataka prikupljenih i analiziranih u prikazanom radu, mogu se izvesti
sledeći opšti zaključci:
x Osobina površine kolovoza ima uticaj na broj i težinu posledica saobraćajnih
nezgoda;
x Stanje površine kolovoza ima uticaj na broj i težinu posledica saobraćajnih nezgoda;
x Karakteristike puta su pokazale uticaj na broj i težinu posledica saobraćajnih nezgoda;
x Veći broj saobraćajnih nezgoda događa se kada je kolovoz suv, za razliku kada je
kolovoz mokar i događa se manji broj saobraćajnih nezgoda;
x Posledice saobraćajnih nezgoda su teže kada je kolovoz suv;
x Kada je kolovoz mokar, uglavnom je veći procenat saobraćajnih nezgoda sa lakšim
posledicama.
Kao veliko ograničenje detaljne analize dobijenih i u radu analiziranih podataka jeste
nedovoljno razjašnjena metodologija prikupljanja i evidentiranje podataka sa lica mesta
saobraćajne nezgode od strane osoba obučenih za vršenje uviđaja. Kada bi postojao
priručnih koji bi detaljno opisivao sve parametre koji utiču na saobraćajne nezgode u
skladu sa nomenklaturom, službenici saobraćajne policije koji prikupljaju podatke znatno
bi doprineli dubinskoj analizi saobraćajne nezgode i utvrđivanje koliko je zaista faktor
put doprineo nastanku i težini posledica saobraćajnih nezgoda. postojeća nomenklatura
može dovesti do „nesporazuma“ između osobe koja je evidentirala saobraćajnu nezgodu i
osobe koja evidentira saobraćajne nezgode, jer nisu jasno definisane pojedine
karakteristike (npr. u nomenklaturi se na osnovu osobine površine kolovoza „Asfalt gladak, istalasan i sa oštećenjima“ ne može zaključiti da li je kolovoz istalasan u
podužnom ili poprečnom pravcu, tj. da li je do saobraćajne nezgode došlo usled pojave
kolotraga ili depresija).
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Pravce budućih istraživanja treba usmeriti ka utvrđivanju reprezentativnih deonica
putne mreže gde treba izvršiti dubinsku analizu, odnosno gde je na terenu potrebno
sprovesti merenja konkretnih veličina koje utiču na na karakteristike obrađene ovim
radom.
5.
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AUTONOMNA VOZILA I NJIHOV UTICAJ NA BEZBEDNOST
SAOBRAĆAJA
AUTONOMOUS VEHICLES AND THEIR IMPACT ON ROAD SAFETY
Biljana Kordić1, Mira Rosić2, Tanja Arsić3, Dejan Milanović4
Rezime: Autonomna vozila ili automatizovana vozila su motorna vozila koja mogu samostalno da
se kreću i nije im potreban vozač. Ovakva vrsta vozila ima mogućnost da vrši sve funkcije
upravljanja i kretanja koje inače vrši čovek u komercijalnim vozilima dok upravlja istim. Vozač je
potreban samo da odabere destinaciju i ne mora da vrši bilo kakvu operaciju tokom vožnje.
Bezbednost je sigurno najznačajnija prednost koju ističu zagovornici autonomnih vozila. Takođe,
ljudi koji zbog nekog zdravstvenog ili bilo kakvog drugog ograničenja nisu u stanju da upravljaju
automobilom, ne bi bili diskriminisani, već bi mogli da koriste samoupravljajuća vozila kao i svi
ostali. Ovaj rad se bazira na svim prednostima i nedostacima autonomnih vozila i da li je
implementacija istih moguća u našoj zemlji.
Ključne reči: autonomna vozila, bezbednost saobraćaja
Summary: Autonomous or automated vehicles are motor vehicles that can move independently and
do not need a driver. This kind of vehicle has the ability to perform all the functions of management
and movement that is normally performed by human in commercial vehicles while driving. The
driver is only required to select a destination and do not have to perform any kind of operation while
driving. Safety is certainly the most significant advantage that stand out advocates of autonomous
vehicles. Also, people who, because of a medical or any other limitations are unable to run the car,
they would not be discriminated against, but to be able to use the self-governing vehicles like
everyone else. This work is based on the advantages and disadvantages of autonomous vehicles and
whether the implementation of the same is possible in our country
Key words: autonomous vehicles, road safety
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1.

UVOD

Autonomna vozila prikupljaju informacije iz urbane sredine i na taj način se mogu
samostalno kretati. Podaci se sakupljaju uz pomoć video kamere, radarskih senzora i
laserskih daljinomera pomoću kojih detektuje mape ali druge učesnike u saobraćaju.
Vozilo pomoću ultra zvučnih senzora i senzora kamere beleži informacije koje neprestano
dolaze. Obradom podataka vozilo očitava bočne linije kao i udaljenost ostalih vozila, ali i
sve potrebne podatke koji su mu potrebni za bezbedno samostalno kretanje. Tumačenjem
dobijenih informacija identifikuju se i navigacione putanje, prepreke i saobraćajna
signalizacija.
Uz pomoć laserske svetlosti određena tehnologija omogućava da se obezbede
trodimenzionalne mape terena, visoka preciznost udaljenosti pa se samim tim omogućava
bezbedno zaustavljanje vozila. Oprema potrebna za merenje mora raditi izuzetno brzo.
Otkrivanje prepoznavanje semafora je od suštinskog značaja za autonomnu vožnju u
gradskim sredinama. Algoritam zasnovan na kamerama za prepoznavanje signala sa
semafora u realnom vremenu je predložen i naročito dizajniran za autonomna vozila. Iako
sadašnji pouzdani algoritmi za ovu svrhu trenutno dobro rade, većina njih je dizajnirana
za očitavanje sa fiksne pozicije semafora, pa je uticaj na autonomna vozila u realnom
vremenu(stvarnom svetu) i dalje ograničen. Neke metode postižu visoku preciznost na
autonomnim vozilima, ali ne mogu da rade bez pomoći visoko preciznih apriori(unapred
unetih) mapa. Predlog su algoritmi na bazi kamera. Postoje tri koraka protoka obrade slike:
predobradu, detekciju i prepoznavanje. Prvo se crveno-zeleno-plavo prostor boje
konvertuje u nijansa-saturacija-vrednost kao osnovni sadržaj pred obrade. U koraku
detekcije metoda transcendentalnog praga boje se koristi za inicijalno filtriranje, a u
međuvremenu na bazi prethodnih znanja se skenira scena kako bi se brzo uspostavio
region. Za prepoznavanje koristi se histogram i podrška vektor mašine, kao i da se
prepozna upaljeno svetlo. Problem nastaje ako se neki potrebni podaci blagovremeno ne
ažuriraju. Misli se na promenu upisane mape u bazu ili bilo kojih promena u saobraćaju
do kojih je došlo.
2.

DISKUSIJA

Kao što je na početku rečeno, autonomna vozila su motorna vozila koja mogu
samostalno da se kreću i nije im potreban vozač. Ona vrše sve funkcije upravljanja i
kretanja koje inače vrši čovek. Vozač je potreban samo da odabere destinaciju.
Prednosti ovih vozila mogu biti: manje saobraćajnih nezgoda jer sistem reaguje brže
nego čovek, smanjenje zagušenja saobraćaja zbog sigurnosnih razmaka između vozila i
sposobnosti da se bolje upravlja protokom saobraćaja, uklanjanje prepreka o stanju
putnika (stariji ljudi, osobe sa invaliditetom, ljudi sa psihofizičkim problemima, osobe pod
dejstvom alkohola i ostali koji su na neki način uskraćeni da upravljaju vozilom),
smanjene potrebe za parking mestima blizu odredišta jer vozilo ostavi putnika i ode gde
ima slobodan parking dalje od cilja pa se kasnije vrati po vlasnika, smanjenje potrebe za
angažovanjem saobraćajne policije, smanjuje se potrošnja goriva, emisija štetnih gasova i
slično.
Prema proračunima uštedelo bi se devet milijardi litara benzina godišnje. U zemljama
sa loše organizovanim javnim prevozom kompjuterski vođeni automobili deluju kao dobra
alternativa.
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Autonomna vozila će svakako doprineti novoj popularizaciji individualnog načina
prevoza, što će stvoriti i potrebu za izgradnjom nove putne infrastrukture.
Kapacitet autoputeva mogao bi da se poveća dva do tri puta zato što kompjuter reaguje
preciznije od ljudi. Kada automobili voze bliže jedni drugima mogle bi da se izbegnu
gužve i zastoji na autoputevima.
Međutim, nije sve tako jednostavno. Ovakva vozila imaju i neke nedostatke.

Slika 1. Prikaz Autonomnih vozila i njihovo mesto u saobraćaju

Na primer, loše obeleženi kolovozi, uključujući parkinge i prilazne puteve mogu da
„zbune“ kompjuter koji upravlja automobilom i koji se „oslanja“ na vizuelno jasne oznake.
Takođe, autonomno vozilo ne može da „prati“ komande policajaca ili da se skloni sa puta
ambulantnom vozilu, osim toga gabariti ovih vozila nisu standardni jer oni na svojoj
spoljašnosti nose razne uređaje.
Jedna od većih mana je i uticaj lošeg vremena (sneg, kiša, led, blato...) na osetljivost
senzora i kamera koje može da „oslepi“ autonomni automobil. Jedan eminentni
proizvođač automobila je prikazao slučaj gde njihov autonomni automobil ipak uspeva da
se probije kroz mećavu, preko snegom prekirivenog puta. „Ford fjužn hibrid“ je, naime,
opremljen 3D mapama visoke rezolucije. Kada test vozilo ne može da „vidi“ put, oslanja
se na obeležja iz mape (oznake na putu, znakovi, znamenitosti, topografija područja...).
Potpuno autonomna vozila ne mogu da koriste GPS, jer je njegova preciznost može da
varira i do nekoliko metara. Samim tim se i korišćenje ovakvih vozila komplikuje.
S obzirom da će u društvima sa višim standardom automobili biti dostupni većem broju
ljudu, pretpostavlja se da će se oni mnogo više koristiti umesto javnog prevoza, što će opet
dovesti do većih zagušenja na ulicama gradova. Iako bi razvoj infrastrukture i izgradnja
saobraćajnica pogodovali nekim privrednim delatnostima i doveli do rasta ekonomije,
mnoge profesije, poput vozača taksija, autobusa i kamiona bile bi ugrožene.
Nas pre svega zanima uticaj potencijalne pojave ovog vozila u redovnom saobraćaju
na bezbednost drumskog saobraćaja. Očekuje se da će autonomno vozilo eliminisati
čovekove greške u saobraćaju, ali ostaje da se vidi da li će mašine jednako kvalitetno
supstituirati čovekove sposobnosti za bezbedno učešće u saobraćaju.
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3.

KAKO AUTONOMNO VOZILO UTIČE NA BEZBEDNOST
SAOBRAĆAJA

Bezbednost je sigurno najznačajnija prednost koju ističu zagovornici autonomnih
vozila. Naučnici tvrde da bi se kod ovakvog vida saobraćaja broj nezgoda smanjio za bar
90 odsto, što bi sačuvalo hiljade i hiljade ljudskih života. Preostalih 10 % nezgoda bi se
dogodio zbog uticaja nekog drugog faktora na događaj saobraćajne nezgode (kvar na
vozilu, iznenadna prepreka na putu ili viša sila i sl.)
Takođe, ljudi koji zbog nekog zdravstvenog ili bilo kakvog drugog ograničenja nisu u
stanju da upravljaju automobilom, ne bi bili diskriminisani, već bi mogli da koriste
samoupravljajuća vozila kao i svi ostali.
Osim neuporedivo bezbednije vožnje, autonomna vozila bila bi lakša od postojećih i
doprinela bi smanjenju prosečne potrošnje goriva (ako bi se naftni derivati i dalje koristili
za pogon ovih automobila).
Google vrši razvoj i testiranje autonomnih vozila. Njihovi prototipovi do sada su prešli
500 hiljada kilometara bez saobraćajne nezgode. U kompaniji Google kažu da taj podatak
povrđuje da su samoupravljajući automobili bezbedniji od onih kojima upravljaju ljudi.
Ovaj automobil na prvi pogled se ne razlikuje puno od drugih četvorotočkaša. Na
krovu je Google instalirao laserski skener koji neprekidno skenira okolinu.

Slika 2. Izgled Google-ovog autonomnog vozila sa skeniranje okoline

Automobili i druga vozila koja učestvuju u testiranju “saopštavaće” jedna drugima
svoju poziciju i upozoravati vozače u nekom od sledećih slučajeva:
x Ako postoji rizik od sudara na raskrsnici kada je vidljivost iz nekog razloga
ograničena;
x Ako se vozilo u susednoj traci nalazi u mrtvom uglu vozača;
x Ako postoji opasnost od udara u vozilo koje je iznenada usporilo ili se
zaustavilo ispred automobila koji se kreće.
Uz ovakvu pomoć na putu uticaj na broj saobraćajnih nezgoda bi bio veliki.
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Slika 3. Praćenje saobraćaja putem senzora iz svakog vozila

Da bi sve ovo bilo moguće saobraćajni komunikacioni sistemi moraju imati integrisani
tip mreže u kojem su vozila i delovi mreže duž puteva koji pružaju jedni drugima
informacije.
4.

ODGOVORNOST U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE U KOJOJ SU
UČESTVOVALA AUTONOMNA VOZILA

Zakoni koji će u budućnosti regulisati saobraćaj autonomnih vozila još su u povoju, a
jedno od najvažnijih pitanja je ko je odgovoran u slučaju da dođe do saobraćajne nezgode
ovih vozila.
Dok se inženjeri bave svojim poslom predviđajući i rešavajući probleme sa kojim
autonomna vozila mogu da se susretnu u realnom saobraćaju, osiguravajuća društva
razmatraju pitanja iz svog delokruga - kako odrediti ko je kriv u slučaju nezgode?
Kako se navodi u istraživanju kuće Thatcham Research, precizno određivanje uzroka
za događaj saobraćajne nezgode od presudnog je značaja za budućnost autonomnih vozila.
S obzirom da će, bar u početku, autonomna vozila biti konstruisana tako da čovek, ako to
želi, može da preuzme volan, veoma je važno da se sazna ko je upravljao jednim takvim
vozilom neposredno pre i u vreme nezgode - kompjuter ili vozač.
"Buduća zakonska regulativa treba da zaštiti korisnike ovakve vrste vozila tako što će
se, u slučaju sudara, vrlo brzo i precizno odrediti ko je odgovoran, a samim tim i ko će
snositi materijalne troškove nastale kao posledica nezgode", objašnjava direktor u
Thatcham Research, Piter Šo.
"Da li je u pitanju vozačeva greška ili je reč o nedostatku autonomnog sistema vožnje?
To će biti moguće rešiti samo ako osiguravajuća društva imaju pristup ključnim
informacijama u vezi sa nezgodom. Bilo bi dobro da proizvođači automobila i
osiguravajuće kuće sarađuju na nacrtu zakona o saobraćaju autonomnih vozila", smatra
Piter Šo.
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Osim što će pomoći da se nedvosmisleno utvrdi ko je odgovoran za nezgodu, i time
olakšati posao osiguravajućim društvima, informacija o tome ko je upravljao automobilom
u trenutku nezgode važna je i državnim organima zbog uviđaja i eventualnog sprovođenja
istrage o nezgodi. Korist će imati i proizvođači autonomnih vozila koji će na taj način
otkriti moguće nedostatke, ispraviti ih i poboljšati svoja vozila.
Informacije koje bi trebalo da dobiju osiguravajuće kuće obuhvataju podatke o tome
šta se događalo sa vozilom tokom 30 sekundi pre, i 15 sekundi nakon sudara, uključujući
GPS lokaciju i vreme kada se incident desio, te potvrdu o tom ko je upravljao
automobilom, bilo da se vozilo kretalo ili je mirovalo
Takođe, informacije će pokazati da li je na vozačkom sedištu uopšte neko sedeo kada
se dogodila nezgoda, kao i da li je sigurnosni pojas bio vezan, ali i da li je vozač pre ili u
trenutku sudara pritiskao kočnicu, okretao volan...
5.

ZAKLJUČAK

Primena autonomnih vozila u bližoj budućnosti je vrlo izvesna. U svakom slučaju, pre
nego što dođe do realizacije planova o uvođenju autonomnih vozila u svakodnevni
saobraćaj u razvijenim državama, ovoj temi će morati da se pristupi veoma oprezno.
Potrebno je sagledati sve njene prednosti i mane, kako bi savremeno društvo bilo potpuno
spremno kada se automobili bez vozača jednog dana nađu na ulicama velikih svetskih
gradova.
Ova vozila će olakšati posao vožnje savremenom čoveku i povećati stepen bezbednosti
saobraćaja, kao i ekološki pozitivne reperkusije. Smanjiće se netransportni motivi vožnje
koji ponekad negativno deluju na bezbednost saobraćaja. Takođe će se povećati i urednost
odvijanja saobraćaja kroz smanjenje zastoja i gužvi. Autonomna vozila bi trebalo da
načine i veliki makroekonomski pomak u svetu, unapređujući mnoge industrijske sektore.
Takođe, će se povećati potreba ljudi ka ličnom usavršavanju kako bi tehnologija mogla i
dalje da se usavršava i napreduje u svom razvoju i primeni.
Kada je reč o autonomnim vozilima, EU trenutno malo zaostaje za SAD. Autonomna
vožnja je naprednija u SAD gde su trenutno preduzeti koraci da se unapredi ova
tehnologija od strane država usvajanjem zakona koji će omogućiti javnosti testiranje
puteva. Međutim, Evropa i dalje zaostaje u SAD sa restriktivnim zakonima koji bi, u
bliskoj budućnosti, efikasno sprečili uvođenje naprednih autonomnih sistema vožnje.
Najveći prepreke za uvođenje autonomne vožnje su Bečka konvencija i nacionalna pravila
i propisi. Bečka konvencija je poslednji put izmenjena u 1968. gde Član 8 navodi da
"Svaki vozač će u svakom trenutku, biti u stanju da kontroliše svoje vozilo ili da vodi svoje
životinje." Tumačenje se razlikuje:
x U nekim zemljama; vozač uvek mora imati kontrolu nad vozilom, što
autonomnu vožnju potencijalno čini ilegalnom.
x U drugim zemljama; vozači moraju biti u stanju da vozilo drže pod
kontrolom, što autonomnu vožnju potencijalno čini legalnom..
Ipak radilo se na amandmanima koji će legalizovati budućnost autonomne vožnje u
evropskim državama. Ministri transporta EU su se složili da preduzmu aktivnosti da
autonomna vožnja postane realnost. Potpisana je amsterdamska deklaracija 14. aprila
2016. na neformalnom sastanku Transportnog Saveta u Amsterdamu.
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U međuvremenu, nama u Srbiji, koja dosta zaostaje za ovim trendom, preostaje
mukotrpan zadatak da izgradimo započetu putnu mrežu za tradicionalne automobile
kojima još uvek upravljaju vozači, da povećamo kvalitet putne mreže i, što je najvažnije,
da povećamo bezbednost smanjivanjem broja prekršaja i saobraćajnih nezgoda, kako
bismo sačuvali živote učesnika u saobraćaju. Takođe treba razmisliti o stvaranju i
ažuriranju baze podataka koja će biti neophodna za implementaciju autonomnih vozila
jednog dana. Svakako je neophodno pratiti trendove i pravne norme ostalih zemalja i biti
spreman na uvođenje ovih novih vozila čija se primena u komercijalnom saobraćaju
očekuje u periodu 2020.-2030.godine, a po nekima i ranije.
6.
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UTICAJ STANJA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA NA NASTANAK
SAOBRAĆAJNE NEZGODE
THE INFLUENCE OF ROADWORTHINESS ON TRAFFIC
ACCIDENTS
Nikola Luković1, Milutin Dumic 2, Vladan Veljanović 3
Rezime: Imajući u vidu rezultate naučnih istraživanja može se zaključiti da najveći broj
saobraćajnih nezgode nastaje zbog uticaja više faktora. Interakcije faktora koji su vezani za nastanak
saobraćajnih nezgoda su uglavnom veoma složene i njihovo utvrđivanje, kao i pojedinačno
identifikovanje, je veoma značajno za kvalitetnu analizu saobraćajne nezgode. Prema statističkim
podacima Agencije za bezbednost saobraćaja RS može se zaključiti da stanje tehničke ispravnosti
vozila kao uzrok nezgode čini najviše oko 4 % od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Stanju
tehničke ispravnosti kao uzroku nezgode veliki broj autora daje veći značaj, pa naučna statistika taj
broj najčešće opredeljuje na oko 5 %. Iz navedenog se nameće potreba da se faktoru vozilo u svim
fazama istraživanja saobraćajne nezgode mora dati veći značaj. U radu je izvršena analiza postupka
utvrđivanja stanja tehničke ispravnosti vozila nakon nastanka saobraćajne nezgode, sa posebnim
osvrtom na probleme koji se javljaju u praksi. Takođe je realizovano istraživanje stanja tehničke
ispravnosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama, a na osnovu izvršenih vanrednih
tehničkih pregleda na teritoriji grada Beograda. Sprovedenim istraživanjem su postojeći podaci
klasirani i dublje analizirani, što nam daje nam detaljniju sliku o uticaju stanja tehničke ispravnosti
kako po vrstama vozila, tako i po neispravnostima pojedinih uređaja i sklopova na vozilu.
Ključne reči: saobraćajna nezgoda, stanje tehničke ispravnosti vozila;
Abstract: Bearing in mind the results of scientific research can be concluded that the highest number
of traffic accidents caused by the influence of several factors. Interaction of factors related to the
occurrence of traffic accidents are generally very complex and their determination, as well as the
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individual identification is very important for the quality analysis of traffic accidents. According to
statistics from the The Road Traffic Safety Agency of Republic Serbia can be concluded that the
state roadworthiness as the cause of the accident accounts for about 2% of the total number of traffic
accidents. Roadworthiness condition as the cause of the accident a large number of authors gives
greater significance, however, scientific statistics the number usually identifies at about 5%. For this
there is a need to factor in all phases of vehicle accident investigations must be given greater
importance. The paper analyzes the process of determining the state of roadworthiness after the
occurrence of traffic accidents, with special emphasis on the problems that arise in practice. He also
conducted research of the state of technical correctness vehicles involved in road accidents, based
on the extraordinary technical inspection carried out on the territory of Belgrade. Conducted research
existing data classified and analyzed more deeply, which gives us a more detailed picture of the
impact of the state of technical correctness by both types of vehicles, and by the inaccuracy of certain
devices and circuits on board.
Keywords: traffic accident, the roadworthiness vechicle

1.

UVOD

Konstruktivni, proizvodni i eksploatacioni parametri motornog vozila utiču na
bezbednost saobraćaja, a isti imaju aktivan i pasivan karakter. Zbog toga je uticaj i karakter
neispravnosti vozila vrlo kompleksan. U zvaničnoj statistici vozilo kao faktor bezbednosti
se tretira sa udelom od oko 5 %. Ovaj podatak se često mora uzeti sa rezervom, jer se
najčešće ne konstatuje da li je bio nedostatak na vozilu u sklopu ostalih faktora i koliki je
uticaj na nastanak nezgode.
Razvoj informatičke tehnologije, kompjutera, satelita, navigacionih sistema za vozače,
uređaja za povećanje vidljivosti noću i po magli, kao i dinamika njihove primene u
budućnosti će intezivnije stvarati uslove za bezbednije odvijanje saobraćaja. Međutim i za
razvoj sistema inteligentnih vozila koja će se kretati inteligentnim putevima, potrebno je
obezbediti kvalitetne ulazne parametre i uspostaviti zavisnosti svih faktora koji
participiraju u sistemu bezbednosti saobraćaja.
2.

VOZILO KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Bezbednost vozila u najširem smislu ima tri aspekta:

 Da svojim sklopovima ne povećava rizik i ne doprinosi nastanku saobraćajne nezgode.
 Da što manje utiče na sposobnosti vozača vezano za ispravno reagovanje.
 Da svojim pasivnim elementima sprečava ili ublažava posledice (povrede) kada dođe
do nezgode.
Svakako, od svih vozila koja učestvuju u saobraćaju, najveći uticaj na bezbednost
imaju motorna vozila, jer su najbrojnija, a njima se prevozi veliki broj ljudi i ogromna
količina raznog tereta. Navedena vozila se kreću velikim brzinama uz maksimalno
opterećenje motora, uz česta i duga kočenja i velika naprezanja, pa je i nastanak kvarova
češći.
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2.1.

Tehničko stanje vozila

Tehnička neispravnost je najvažniji činilac koji motorna vozila stavlja na drugo mesto
uticajnih faktora bezbednosti saobraćaja, što se posebno odnosi na delove i uređaje koji
su u vezi sa bezbednošću saobraćaja. Motorno vozilo je na prvi pogled veoma
kompleksno, a za bezbednost su najbitniji uređaji za upravljanje i kočenje, svetlosnosignalni uređaj i pneumatici. Za najvažnije uređaje na motornim i prikljičnim vozilima
propisani su tehnički normativi kojima moraju odgovarati. Zakonsku regulativu kojom se
daju tehnički normativi propisuje svaka država, a u skladu standardima i direktivama koje
se inače primenjuju u svetu.
U toku veka upotrebe vozila smanjuju se funkcije korišćenih delova, uređaja i opreme
i njihova struktura i veličina, odnosno istrošenost. Na vek upotrebe vozila u izvesnoj meri
utiče i kvalitet materijala, kao i uslovi ekploatacije.
Usled različitog statičkog opterećenja, klimatskih uslova i kvaliteta puta, na vozilima
nastaju neispravnosti. Raspoloživi podaci o tehničkoj ispravnosti vozila u saobraćaju
ukazuju da se ne vrši sistematsko i stručno održavanje. Pri vršenju tehničkih pregleda
utvrđuje se da oko jedna četvrtina vozila nije tehnički ispravna, iako vlasnik vozila zna za
tu aktivnost, pa zato vozilo posebno priprema. U vanrednim kontrolama tehničke
ispravnosti na putu nađe se oko 15% vozila sa raznim nedostacima.
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Utvrđene neispravnosti na vozilima nemaju isti značaj za bezbednost saobraćaja, uticaj
jednih može biti minimalan, dok druge mogu biti uzrok saobraćajne nezgode.
Pregled saobraćajnih nezgoda koje su prema statistici nastale zbog neispravnosti vozila,
dat je u tabeli 1. Izvor – Statistički izveštaj Agencije za bezbednost saobraćaja, Republika
Srbija.
Prema statističkim podacima u tabeli br. 1. može se zaključiti da element tehničke
neispravnosti kao uzrok nezgode, a u zavisnosti od posmatranog perioda čini udeo u
ukupnom broju nastalih nezgoda u intervalu 0,4 - 4 %. Analizom podataka možemo uočiti
značajno veći broj saobraćajnih nezgoda kod kojih je kao uzrok prepoznato tehničko stanje
vozila u periodu 2014 -2015 godine. Očigledno je da stanje tehničke ispravnosti vozila
nije drastično pogoršano u zadnje dve posmatrane godine, već su metode istraživanja u
skladu sa evropskim preporukama značajno unapređene, a neposredni ispitivači bolje
edukovani. Medjutim, u stručnoj literaturi, zasnovanoj na svetskoj praksi, veći broj autora
tehničkoj neispravnosti vozila daje veći značaj i opredeljuje je i do 5%. Nameće se potreba
da se u fazama istraživanja nezgode faktoru vozilo mora dati veća pažnja.
2.2.

Vršenje vanrednog tehničkog pregleda – veštačenje neispravnosti

Veštačenje počinje pismenim nalogom javnog tužioca sa zadatkom u vezi veštačenja.
Zadatak veštačenja mora biti jasno definisan, a veštak mora da se upozna sa detaljima
nastanka nezgode, da bi mogao da usmeri svoje istraživanje na neispravnost delova i
uređaja na vozilu. Po mogućnosti, pregleda se mesto nezgode i snimaju se svi tragove, a
najvažniji zadatak je pregled vozila i uočavanje tragova oštećenja koja potiču od spoljnih
sila, kao i unutrašnjih nedostataka na delovima.
Generalno u veštačenju se daju odgovori na sledeća pitanja:
Da li je uzrok saobraćajne nezgode data neispravnost vozila i koja? Kakvo je opšte
stanje vozila? Da li je neispravnost vozila nastala kao posledica nezgode ili je nastala
ranije? Da li data neispravnost (kvar) isključuje mogućnost pravilne vožnje? Da li se
nastala neispravnost mogla otkriti ranije pregledom vozila, svakodnevnom ili probnom
vožnjom ili demontažom? Da li je vozač imao tehničku mogućnost da otkrije kvar? Da li
je stanje uređaja za kočenje, uređaja za upravljanje, pneumatika, motora, uređaja za
osvetljavanje i signalizaciju, itd.u skladu sa zahtevima bezbedne vožnje? Kako je, kada i
zašto došlo do otkazivanja uređaja za upravljanje; da li je točak upravljača imao „slobodan
hod“ preko dopuštene mere? Da li su i zašto pneumatici oštećeni, pre ili od saobraćajne
nezgode i da li je u pneumaticima bio propisan pritisak vazduha? Koja su oštećenja i
kvarovi motora? Uzroci? Da li je neispravnost motora nastala pre ili kao rezultat nezgode?
Da li kod vozila postoji bilo koja neispravnost koja može da izazove zanošenje i
prevrtanje? Kakva je i kolika oštećenja zadobilo vozilo usled saobraćajne nezgode? Da li
je izvršena tehnička kontrola vozila i kada?
U toku utvrđivanja tehničkog aspekta uzročne veze utvrđuje se:
Tehničko stanje vozila i tereta: neispravnost uređaja za kočenje; neispravnost uređaja za
upravljanje pucanje pneumatika na prednjim i zadnjim točkovima; istrošenost profila
pneumatika; otkačivanje vučnog od priključnog vozila; nepostojanje ogledala i
retrovizora; nedostatak ili neispravnost brisača vetrobrana; nedostatak ili neispravnost
pokazivača pravca; nedostaju ili neispravna svetla za osvetljavanje puta; neispravnost
prednjih i zadnjih svetala za obeležavanje; nedostatak ili neispravnost stop svetala;
nedostatak ili neispravnost ostalih svetala na vozilu; nedostatak na uređajima i opremi,
koji su izazvali požar na vozilu u toku kretanja; ostali kvarovi vozila; opterećenost vozila
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iznad dozvoljene nosivosti; nepravilno smešten ili nedovoljno obezbeđen teret;
neobeležen teret, čije su dimenzije veće od dozvoljenog; neobeleženo ili nepropisno
obeleženo vozilo kojim se prevoze opasne materije.
2.3.

Metodologija vršenja tehničkog pregleda pojedinih uređaja na vozilu

Uređaj za zaustavljanje
Kontrola uređaja za kočenje se načelno vrši u stanici za tehničke preglede, koja
poseduje sve uređaje za kontrolu uređaja za zaustavljanje. Međutim ukoliko su sklopovi
oštećeni, onda veštak pregled može da izvrši i na parkirnoj poziciji vozila. Prilikom ovog
pregleda proverava se stanje radne kočnice (efikasnost – koeficijent kočenja kod praznog
i opterećenog vozila, razlika sile kočenja na levoj i desnoj strani, veličina skokovitog
prirasta sile), pomoćne kočnice (efikasnost – koeficijent kočenja, razlika sile kočenja na
levoj i desnoj strani), parkirna kočnica (funkcionalnost, stanje čelične užadi – oštećenja,
uvijanje, zapletenost, korozija, stanje žabica, stanje upravljačke poluge), komanda papučica radne kočnice (hod – prevelik ili premalen, da li je jastučić protiv klizanja
potrošen, labav ili ga nema, zazor u zglobnim elementima, otpor pri pokretanju), komanda
- poluga pomoćne kočnice (poluga – da li je iskrivljena ili polomljena, stanje zubaca za
držanje, hod – prevelik ili premali), elementi prenosa sile kočenja (kruti cevovod –
iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, stanje spojeva; elastična creva –
učvršćenost, propusnost, ispicanost, bubrenje, spojevi; kompresor – nivo i curenje ulja,
potrebno vreme za postizanje pritiska; pneumatski rezervoari – korodiranost, oštećenost,
pričvršćenost; kočioni cilindri – funkcionisanje, oštećenost, korodiranost, curnjenje ulja;
kočione poluge – iskrivljenost, korozija, fukcionalnost; elementi upravljanja i napajanja
priključnog vozila – odziv i visina pritiska; elementi ABS sistema – oštećenja,
pričvršćenost, signal ABS lampice na kontrolnoj tabli). Pored navedenog ako se pregled
vrši u radionici i rastavljanjem delova i sklopova treba obavezno proveriti i navesti izgled
kočionih papuča i pričvršćenost obloga, izgled kočione površine diska ili doboša, klipova,
zaptivnih gima i povratnih opruga.
Uređaj za upravljanje
U dosadašnjoj praksi veoma se retko dešava otkaz elemenata na uređaju za upravljenje
ali u svakom slučaju neophodan je detaljan pregled svih veza počev od točka i vratila
upravljača preko prenosnog mehanizma upravljača kao i poluga, zglobova i nosača
zglobova upravljača. Potrebno je utvrditi da li ima mehaničkih oštećenja, otežanog
okretanja točka upravljača, prevelikog slobodnog hoda, nepričvršćenosti i nezaptivenosti
kao i velikog zazora. U slučaju da dođe do loma bilo kog elementa uređaja za upravljanje,
mora se razlikovati koji je lom nastao usled udara, a koji usled zamora materijala, te po
potrebi napraviti detaljan makro pregled preseka loma sa fotografisanja.
Pneumatici
U toku vršenja vanrednog tehničkog pregleda na vozilu koje je učestvovalo u
saobraćajnoj nezgodi svi pneumatici i naplatci moraju biti pažljivo pregledani. Pregled
točkova treba početi proverom pritiska u svim pneumaticima. Treba zapisati pritisak u
svakom pneumatiku, pa zatim dobijene vrednosti uporediti sa preporučenim vrednostima
koje daje proizvođač. Zatim se treba pregledati površina protektora svakog pneumatika,
izmeriti dubina šara protektora, pronaći eventualnu istrošenost protektora, koja ima veze
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sa sudarom, ili koja ukazuje na intezivno kočenje. Na bočnim stranama pneumatika traže
se tragovi izazvani meteorolškim uslovima (blato, sneg,..) ili udarom, a isto tako ima li
posekotina ili tragova drugih tela. Potrebno je pregledati i zonu spajanja pneumatika sa
naplatkom ima li tragova odvajanja ili oštećenja. Pregledom naplatka proverava se da li
ima oštećenja, zategnutost matica i zavrtnjeva, koji pričvršćuju točak i ima li tragova
istrošenosti zavrtnjeva. Takođe treba naznačiti i svaku pojavu i promenu boje, što može
ukazivati na visoku temperaturu naplataka ili pucanja nekog dela. Na kraju treba obavezno
navesti marku, tip i druge karakteristike izražene oznakama na pneumatiku.
Uređaj za osvetljavanje puta i svetlosna signalizacija
Kod utvrđivanja uzroka i doprinosa saobraćajnoj nezgodi izuzetno je bitno pitanje
ispravnosti svetlosne signalizacije. Potrebno je dati jasan odgovor na pitanje da li je
neposredno pre nastanka saobraćajne nezgode sijalica fara pozicionog svetla, pokazivača
pravca ili stop svetla bila u funkciji ili neispravna. Izuzetno je važno da se uzme sijalica
uz vođenje računa sa kojeg svetlosnog uređaja na vozilu je uzeta. Posle toga pristupa se
pregledu žarnih niti i elektroda, uz davanje mišljenja o nastaloj neispravnosti na sijalici.
2.4.

Problemi u radu veštaka na utvrđivanju tehničkog stanja vozila

Veštaci saobraćajno–mašinske struke se susreću sa veštačenjima saobraćajnih nezgoda
u kojima je zadatak, ili jedan od zadataka, da utvrde, da li je vozilo bilo tehnički neispravno
pre nezgode kao mogući uzrok nezgode. Sa krivično-pravnog aspekta, ovo proizilazi iz
izveštaja sa vanrednog tehničkog pregleda vozila, izjava učesnika u nezgodi, kao i izjava
svedoka u krivičnom postupku.
Problem veštačenja zbog tehničke neispravnosti vozila, najčešće nastaju iz sledećih
razloga:
Vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama, se upućuju u stanice za
tehnički pregled vozila. U stanici za tehnički pregled vozila, pregled vrši lice koje se bavi
redovnim tehničkim pregledima, prateći propisani algoritam pregleda, te ista prilikom
pregleda, konstatuju činjenično stanje koje je veoma šturo objašnjeno, nije fotografisano
niti se izuzimaju sklopovi, uređaji ili podsklopovi, koji bi bili dragoceni u kasnijem
postupku veštačenja. Ovde treba reći, da je najveći nedostatak to što se konstatovana
neispravnost ne ispituje „dublje“ odnosno ne ide se sa rastavljanjem sklopova i
podsklopova vozila, kako bi se dobile činjenice koje mogu dati odgovore na uočene
neispravnosti.
Službeni organi prilikom uviđaja saobraćajnih nezgoda, retko pozivaju veštake na licu
mesta, kao stručna lica koja treba da pomognu u prikupljanju činjenica i fiksiranju tragova.
Pri utvrđivanju tehničke neispravnosti vozila, koja je mogla doprineti nastanku
saobraćajne nezgode ili uzrokovati nezgodu, mora se pristupiti detaljnom pregledu delova,
sklopova i uređaja, a u radu se mora zadržati, težišno, na uređaju za zaustavljanje i
upravljanje, pneumaticima i osvetljenju kao najznačajnijim faktorima neispravnosti
vozila.
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3.

3.1.

ISTRAŽIVANJE TEHNIČKE NEISPRAVNOSTI VOZILA NA OSNOVU
IZVRŠENIH VANREDNIH TEHNIČKIH PREGLEDA NA TERITORIJI
GRADA BEOGRADA
Metod istraživanja

Predmet istraživanja su saobraćajne nezgode u kojima su učestvovala motorna vozila
na teritoriji grada Beograda. Posebna pažnja je posvećena analizi saobraćajnih nezgoda sa
posledicama, koje su u uzročnoj vezi sa vozilom kao jednim od značajnih faktora
bezbednosti saobraćaja i njegovom direktnom uticaju na bezbednost ljudi. Vreme
istraživanja obuhvata period od 2010-2015.godine.
Osnovni cilj istrživanja jeste da se putem detaljne analize saobraćajnih nezgoda koje
su se dogodile na teritoriji grada Beograda u kojima su učestvovala vozila, a koja su nakon
nezgode poslata na vanredni tehnički pregled utvrdi tehnička ispravnost istih za
učestvovanje u javnom saobraćaju. Drugi važan cilj je bio da se formira baza podataka
dobijenih rezultata i utvrdi postojanje zavisnosti između tehničkog stanja vozila, uzroka i
okolnosti saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala.
U istraživanju su korišćene metode koje bi zadovoljile zahteve stručnosti,
objektivnosti, preciznosti i sveobuhvatnosti, a to su: statistički metod i metod
komparacije. Za potrebe ovog istraživanja korišćena je baza podataka dobijena iz MUP-a
grada Beograda.
3.2.

Rezultati istraživanja

Tehnički
neispavno %

Tehnički
ispavno %

Uzorak
ukupno 706
vozila

Vrsta vozila

Opštom analizom broja i trendova vozila po vrstama, dobijena je zakonitost
saobraćajninih nezgoda u kojima je bila neispravnost vozila, koja je mogla da bude uzrok
nezgode.
Tehnička neispravnost uređaja, delova i
sklopova vozila u %
Sistem
Svetlo Uređaj
za
Kočni Pneuma
sni
za
upravlja sistem
tici
signali vuču
nje
Vozila sa
58
72,0
28,0
10,0
50,0
30,0
10,0
jednim tragom
93,5
6,5
24
38
40,0
Putnička vozila 437
68
65,8
34,2
9,2
60,2
21,4
9,2
Autobusi
90
85,5
14,5
85,3
14,7
Teretna vozila
Priključna
26
84,8
15,2
48,0
52,0
vozila
8
66,0
33,0
100,0
Traktori
15
100,0
Ostala vozila
Tabela 2. Procentualna neispravnost vozila upućenih na vandredni tehnički pregled na
teritoriji grada Beograda za period od 2010 – 2015. godine
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Na osnovu prikupljenih podataka o vozilima koja su učestvovala u nezgodama, prikazano
je poređenje uređaja i delova na kojima su utvrđene neispravnosti. Prema podacima iz
tabele br. 2. može se zaključiti, da je najviše utvrđenih neispravnosti na uređaju za kočenje.
Kada je u pitanju vrsta vozila, najviše neispravnosti je utvrđeno na autobusima (34,2
%), što je očekivano, jer su oni najviše zastupljeni u gradskom saobraćaju. S obzirom na
grad Beograd u kome su transportna sredstva za prevoz putnika druga po učešću u veoma
gustom saobraćaju, na istima se pojavljuju neispravnosti, najčešće kočionog sistema
(60,2%). Od preduzeća koja su uključena u prevoz putnika statistički su značajno
zastupljena saobraćajna preduzeća GSP i Lasta.
Kada se radi o traktorima i priključnim radnim mašinama može se dati zaključak da
se uglavnom ne vodi računa o tehničkim normama koje mora da ispuni ova vrsta vozila.
3.3.

Diskusija

Cilj ovoga istraživanja je bio da se utvrdi procenat tehničke neispravnosti pojedinih
vrsta vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama i koja su upućena na vandredni
tehnički pregled. Ograničenja u istraživanju su bila ta što što je o tome koje će vozilo biti
upućeno na tehnički pregled odlučivalo javno tužilaštvo, bez konsultacije sa veštakom.
Pravilnom ocenom o potrebi za detaljnim istraživanjem uticaja tehničke neispravnosti
na nastanak nezgoda, bili bi stvoreni uslovi za kvalitet u oblasti veštačenja a radi
utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka nezgode. Potrebno je definisati metodologiju za
ispitivanje tehničke neispravnosti vozila posle saobraćajne nezgode. Kada nastane
nezgoda potrebno je obaviti tehnički pregled vozila ukoliko dozvoljava obim oštećenja na
vozilu. Pri ekspertizi nezgode i utvrđivanja uzroka i okolnosti nezgode, može se dati ocena
o odgovornosti za nastanak iste.
Istraživanja su pokazala da je veliki i broj saobraćajnih nezgoda sa učešćem teretnih
vozila (12%), veoma čest uzrok je tehnička neispravnost, a najčešća neispravnost je na
kočionom sistemu (85,3%).
4.

ZAKLJUČAK

Rad predstavlja kraći pregled problematike analize neispravnosti na motornom vozilu,
koja nastaju kao posledica, ili uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda. Provedena
razmatranja su pokazala da u praksi ima dosta propusta pri opisu oštećenja na motornim
vozilima i utvrđivanju tehničke (ne)ispravnosti koja bi mogla da bude povezana sa
utvrđivanjem obeležja saobraćajne nezgode, kada se radi o vozilu kao faktoru bezbednosti.
Opšti zaključak u tom smislu je da primarnu ulogu ima uviđaj na licu mesta nezgode,
jer on predstavlja osnovu za utvrđivanje dokaza kroz tužilačku istragu, kao i kvalitetno
saobraćajno-tehničko veštačenje. Saobraćajno-tehničkom analizom nastalih oštećenja, pa
i same nezgode utvrđuje se uzrok, kao i doprinos učesnika u nezgodi. Prema tome, svaki
uviđaj na licu mesta potrebno je izvršiti pažljivo u smislu što tačnijeg fiksiranja tragova
pronađenih na licu mesta i posebno oštećenja na vozilu. Kvalitetno i stručno prikupljeni
tragovi, daju osnovu za celovitu analizu nezgode i mogućnost primene većeg broja
različitih metoda koje sužavaju područje grešaka.
Neophodno je da se u okvirima norme razradi algoritam i detaljno uputstvo stanicama
za tehnički pregled o postupanju pri pregledu oštećenih i havarisanih vozila, a radi
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utvrđivanja relevantnih činjenica vezanih za ekspertizu saobraćajne nezgode. Potrebno je
propisati i unificirati formu izveštaja o vanrednom tehničkom pregledu čime bi i podaci
bili upotrebljiviji za analizu saobraćajne nezgode.
Pri opisu oštećenja i utvrđivanju (ne)ispravnosti vozila, potrebno je obavezno koristiti
raspoložive merne instrumente i uređaje za precizno i tačno određivanje potrebnih
parametara uz jasno definisanje neispravnosti koja su nastala pre ili posle nezgode.
Značaj tehničkog stanja vozila i njegov uticaj na bezbednost saobraćaja se u zvaničnim
statističkim izveštajima u dovoljnoj meri ne potencira, pa se i prikupljanje i obrada
podataka o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovala tehnički neispravna vozila
vrši sa različitim pristupom. Procenat udela tehničke neispravnosti na vozilu kao uzroka
saobraćajne nezgode u analiziranim statističkim biltenima se kreće od 0,4 – 4 %, dok
zavnična nauka značaj ovog uzroka procenjuje na 5 % i više. Na osnovu sprovedenog
istraživanja na teritoriji grada Beograda može se zaključiti da se broj tehnički neispravnih
vozila koja su učestvovala u nezgodama, u zavisnosti od vrste, kreće i do 33 %.
Utvrđivanje zavisnosti tehničkog stanja vozila i uzroka nezgode se detaljno analizira za
svaku konkretnu nezgodu, ali je jasno da je to značajan procenat koji zahteva dublju
analizu i preduzimanje mera u cilju poboljšanja stanja.
5.
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ЗНАЧАЈ УВОЂЕЊА АУТОБУСА НА ЧИСТО ЕЛЕКТРИЧНИ
ПОГОН У БЕОГРАДУ СА АСПЕКТА СМАЊЕЊА ЕМИСИЈЕ
ШТЕТНИХ ГАСОВА
THE IMPORTANCE OF INTRODUCING PURE ELECTRIC BUSES IN
BELGRADE WITH ASPECT EMISSION REDUCTION
Слободан Мишановић1, Жељко Милковић2, Душан Савковић3,
Јована Пауновић4
Резиме: Аутобуси на чисто електрични погон као нови концепт аутобуса за градски превоз
успешно се користе у многим градовима Европе, Азије и Америке. ЈКП ГСП ''Београд''
препознајући пре свега еколошке предности овог концепта од 1/9/2016.године има у
редовном саобраћају 5 чисто електричних аутобуса на новој градској линији ЕКО 1. У раду
ће бити представљени еколошки бенефити коришћења овог типа аутобуса са становишта
нулте емисије загађења на локалном нивоу и смањења емисије угљен диоксида на макро
нивоу.
Кључне речи: електрични аутобус, јавни градски превоз, екологија
Abstract: Buses on purely electric drive as a new concept for urban transport are used successfully
in many cities of Europe, Asia and America. JKP GSP '' Belgrade '' has recognized all the
environmental benefits of this concept. From 1/9/2016 in regular operation have 5 pure electric buses
on the new city line EKO 1. The paper will be presented the ecological benefits of using this type
of buses, from the point zero pollution emissions at the local level and reduce carbon dioxide
emissions at the macro level.
Keywords: Electric bus, public transportation, ecology
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Слободан Мишановић, Жељко Милковић, Душан Савковић, Јована Пауновић
ЗНАЧАЈ УВОЂЕЊА АУТОБУСА НА ЧИСТО ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН У БЕОГРАДУ СА АСПЕКТА
СМАЊЕЊА ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ ГАСОВА

1.

УВОД

ЈКП ГСП ’'Београд'' је носилац функције јавног превоза у Београду и највећи
оператер у Југоисточној Европи. У својим развојним плановима ЈКП ГСП “Београд“
посебну пажњу посвећује могућности примене концепта аутобуса на чисто
електрични погон (Е-буса) који би радили на еколошки најугроженијим
саобраћајницама. У претходном периоду акценат је био на праћењу трендова
развоја Е-буса, размени искустава са компанијама за јавни превоз и произвођачима
аутобуса а спроведено је и једно пробно тестирање.
Од 1. Септембра 2016.години
ЈКП ГСП ’'Београд’’, има у редовној
експлоатацији 5 соло (12м) аутобуса на чисто електрични погон на новој градској
линији ''ЕКО 1'' што представља први корак у дугорочној стратегији коришћења
аутобуса са електричним погоном. Ова возила имају стални тренд развоја и
унапређења што их чини све више конкурентним у поређењу са другим концептима
(дизел, КПГ). Треба истаћи значајно унапређење у смислу смањења масе возила што
се одражава на повећање капацитета возила (80-90 путника), што се приближава
капацитету стандардног аутобуса са дизел погоном (100-105 путника). Ово су
значајне претпоставке чиме се омогућава њихово коришћење на пре свега
централним линијама аутобуског подсистема у Београду.
2.

ЛИНИЈА ЕКО 1 ( ВУКОВ СПОМЕНИК-БЕЛВИЛ)

Нова Линија ЕКО 1 је планирана као дијаметрална линија која повезује леву и
десну обалу реке Саве тј. стари део Београда са Новим Београдом, пролазећи кроз
централну зону града. Дуж трасе лоцирано је више туристичких атракција (Дом
Народне скупштине, Стари двор, Црква Светог Марка...), административни центар
Београда, Правни факултет, Технички факултети, Тржни центри ''Ушће'' и ''Делта
сити'', Комбанк арена, Железничка станица ''Нови Београд'' . [1]
Увођење аутобуса на електрични погон је добар начин ''рехабилитације'' електро
система превоза на леву обалу Саве, обзиром да су до 1970. године у експлоатацији
биле 3 тролејбуске линије које су повезивали стари део града са Земуном и Новим
Београдом. У том смислу линија ЕКО 1 (Вуков споменик – Белвил) у потпуности
оправдава коришћење аутобуса на електрични погон обзиром да њена траса пролази
поред атрактивних локација и саобраћајним коридорима који на појединим
деоницама имају висок ниво арео загађења и буке.

Слика1. Бранкова улица
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Слика 3. Траса нове линије ЕКО 1

Средња дужина линије је 8.1 km. У смеру ''А'' линија има 14 стајалишта а у
смеру ''Б'' 18 стајалишта. Са 5 Е-бусева у раду планирани интервал (i) наиласка
возила износи 16 минута. Понуђени превозни капацитет на линији је око 408
места/час. [1]
3.

ИЗБОР КОНЦЕПТА АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН

Анализом искустава у експлоатацији аутобуса на електрични погон различитих
произвођача са различитим концептима
система пуњења и складиштења
електричне енергије, дошло се до решења да је за услове експлоатације у Београду
најприхватљивији ''пантографски'' систем брзог пуњења на терминусима и примена
система за складиштење електричне енергије помоћу суперкондензатора.
Предности пантографског
система пуњења
x
x

x
x

Прихватљиво време пуњења 510 минута
Могућност прикључења
пуњача на трамваску мрежу
DC) или јавну
дистрибутивну мрежу (AC)
Снага пуњача 150 kW
E.бус може да ради током
целог радног дана
(посебно важно у летњим
условима кад се користи
клима уређај и зими када се
користи грејање)

Предности складиштења електричне
енергије помоћу суперкондензатора
Принцип:Eлектро статички
Флексибилност при наглом
пуњењу и пражњењу
• Висока ефикасност 92-98%
• Прихватљива маса: 900 kg
• Температ. опсег : - 40 до +65
C.
• Брзо пуњење 5-10 минута
• Могућност прихватања
целокупне
ел. енергије у фази
рекуперације
• Дуг животни век: мин. 10
година
• Погодност рециклирања
•
•
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Aутобуси на електрични погон које ЈКП ГСП ''Београд'' има у експлоатцији су
произвођача ''Higer'', тип KLQ6125GEV3. Капацитет возила је минимално 80
путника, E-бус је опремљен са два вучна асихрона мотора Siemens IPV5135,
номиналне снаге 2x67 kW, систем за складиштење електричне енергије је помоћу
суперкондензатора произвођача AOWEI капацитета 20 kWh. Пуњачи за брзо
пуњење су снаге 150 kW. Пуњач на терминиусу ''Вуков споменик'' повезан је на
једносмерни напон (DC) из трамвајске контактне мреже а пуњач на терминусу
''Белвил'' на трофазни наизменични напон(АC) из јавне дистрибутивне мреже. Један
пуњач са спорим пуњењем снаге 40 kW постављен је у депоу где се врши одржавање
и паркирање Е-бусева. [2]

4.

Слика 4. Е-бус HIGER KLQ6125GEV3

Слика 5. Позиција суперкондезатора

Слика 6. Пуњач на пуњачком месту
''Вуков споменик''

Слика 7. Унутрашњост Е-буса

ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ
ПОГОН

Увођење аутобуса на чисто електрични погон у редовну експлоатацију на линији
ЕКО 1 у Београду, веома је интересантно за анализу еколошких ефеката у
поређењу са аутобусима који имају друге погонске системе (дизел, КПГ, хибриди...)
пре свега у погледу емисије штетних гасова: CO, NОx, CxHy, PM, емисије угљен
диоксида CO2, нивоа емитоване буке. Аутобуси на чисто електрични погон имају
значајне предности у односу на аутобусе који користе фосилна горива (дизел, КПГ,
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ЛПГ...) и то оправдава све већу њихову примену у систему јавног градског превоза
многих градова. [3]
4.1.

Нулта емисија загађења

За разлику од аутобуса са дизел или погоном на КПГ, аутобуси на чисто
електрични погон током рада немају емисију штетених гасова што их чини
еколошки најподобнијим за рад на пре свега централним градским линијама и
саобраћаницама са највећим фрекфенцијама возила, чиме се на најбољи начин
доприноси смањењу утицаја емисије штетених издувних гасова. Ефекте ''нулте
емисије'' коришћења аутобуса на електрични погон упоредићемо са аутобусима на
дизел погон. На основу досадашњег рада Е.аутобуса на линији ЕКО 1, можемо
усвојити да је њихова просечна потрошња електричне енергије између 1.0-1.1
kWh/km. Када би на линији ЕКО 1 радили аутобуси са дизел погоном њихова
потрошња дизел горива би била око 44 l/100 km. Ако усвојимо да је просечна
годишња пређена километража аутобуса 80.000 km, емисија штетених гасова дизел
аутобуса са различитим типовима погонских мотора према ЕУРО нормама је
представљена у табели бр.1 [3]
Табела 1. Емисија штетених издувних гасова од аутобуса са дизел погоном
Емисија
Емисија
Емисија
Емисија
дизел
дизел
дизел
дизел
аутобуса
аутобуса
аутобуса
аутобуса
Е.бус
(Еуро 3)
(Еуро 4)
(Еуро5/ЕЕV
(Еуро 6)
Загађујућа
материја

[kg/godišnjе]

[kg/godišnje]

[kg/godišnje]

0

274.6

196.1

196.1

196.1

0

86.3

60.1

32.4

17.0

0

653.9

457.7

261.5

52.3

0

13.1

2.6

2.6

1.3

[kg/godišnje]

[kg/godišnje]

CO

(угљен
моноксид)

CxHy

(угљо
водоници)

NOx

(азотни
оксиди)

PM

(микро
честице)

Вредности емисија штетених гасова приказаних у табели односе се само за један
аутобус. Ако знамо да су поједине деонице трасе линије ЕКО 1 ( Бранкова улица )
једне од најоптрећенијих са аутобусима за јавни превоз где часовне фрекфенције
достижу и број од преко 100 аутобуса на час, могуће је изказати укупну емисију
штетених гасова (табела бр.2) коју продукују аутобуси на годишњем нивоу на тој
деоници. [4]
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Табела 2 . Годишња емисија штетених издувних гасова од аутобуса са дизел погоном у
Бранковој улици (2015.година)
Ulica/Bulevar
Brankova

Linije
15,16,60,65,67,68,71,72,75,77, 84,95,704,706,707

Deonica
" od Brankovog mosta do Zelenog venca''

CO ( Kg)
CxHy (Kg)
NOx (Kg)
PM10 (Kg)
Ukupno ( Kg)

3.001
928
5.695
67
9.691

CO2 ( tona)

1.263

Аутобуси са дизел погоном проузрокују аеро загађење чији трошак изражен у новцу
се може квантификовати према директиви 33/2009/ЕС и представљен је у табели 3.
Табела 3. Трошкови емисије штетних гасова дизел аутобуса

Загађујућа
материја
CxHy
NOx
PM10
CO2,CO

Трошкови аеро
загађења [7]

[€/g]
0,001
0,0044
0,087
0,000035

Емисија штетених издувних гасова која потиче од аутобуса са дизел погоном и
осталих возила у централном градском подручју представљају значајне здравствене
ризике за становнике градова. У том смислу увођење еколошки чистих возила као
што су Е.аутобуси за јавни превоз је значајан допринос смањењу тог ризика.
4.2.

Емисија угљен диоксида CO2

Генерално посматрано угљен диоксид настаје приликом сваке реакције
сагоревања у природи. Код возила са моторима СУС тај процес је присутан током
читавог времена рада возила, тј сагоревања фосилног горива у мотору. Такође
приликом прераде сирове нафте у рафинеријама и приликом транспорта фосилног
горива до корисника ослободи се одређена количина угљен диоксида. Анализа која
обухвата све ове аспекте позната је у литератури као ''Well to Wheel'' ( од извора до
точка).
Анализа емисије угљен диоксида ''Well to Wheel'' (од извора до точка) је важна
ради сагледавања на глобалном нивоу и поређења нивоа емисије коју емитују
аутобуси са различитим системима погона укључујући и аутобусе на чисто
електрични погон. На слици бр.8, предсатвљен је ток електричне енергије од
производње до крајњег корисника (Е-бус). [3]
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Слика бр.8 Производња, пренос, дистрибуција и пуњење Е-аутобуса
Ако би анализирали емисију CO2 ''Well to Wheel'' (од извора до точка) на
примеру Србије, односно могућег масовнијег коришћења чисто електричних
аутобуса у системима градског превоза полазимо од чињенице да је производња
електричне енергије у термоелектрaнама заступљена са око 70% док остатак
производње потиче из хидроелектрана 30%. У табели бр.4 дата је производња
електричне енергије у Србији за 2013. годину.
Табела бр.4 Производња електричне енергије у Србији у 2013.г, извор [5]

Термо електране (ТЕ)
ТЕНТ
Произведена
електр.енергија
[GWh]
20.232·103
Потребна
количина угља
[t]
29152350

Костолац

Укупно (ТЕ)

6.472·103

26.704·103

8606211

37758561

Хидро
електране
(ХЕ)

Укупно
(ТЕ+ХЕ)

10.729·103

37.433·103

Коришћењем једначина за израчунавање емисије CO2, сагоревањем угља у
термоелектранама

mco2= mf * gc * 44/12
добијамо резултате који су приказани у табели бр. 5
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Табела бр.5 Емисија CO2 која потиче од производње електричне енергије у Србији у 2013.г,
извор [5]

Укупно
(ТЕ)

Укупно
(ТЕ+ХЕ)

6.97·106

28.13·106

28.13·106

1077

1053

751.5

Термо електране (ТЕ)
Костолац

TEНT
Учешће угљеника
CO2 емисија
CO2
(станд.ем.факор )

[ kgC/kg
горива]

0.198

[t]

21.16·10

[g/kWh]

1046

0.221
6

Обзиром да је учешће производње електричне енергије из термо електрана 70 %,
релевантни стандардни емисиони фактор за CO2 је 751.5 g/kWh. Ако усвојимо да
је просечна потрошња аутобуса на електрични погон на линији ЕКО 1 у Београду
1.1 kWh/km, емисија CO2 ''Well to Wheel'' (од извора до точка) би износила 826.6
g/km.
У истим условима рада на линији ЕКО аутобус са дизел погоном који има
потрошњу од 44 L/100 km, имао би емисију CO2 ''Well to Wheel'' од 1393.1 g/km. Из
овог прорачуна се може закључити да је ниво емисије CO2 (''Well to Wheel'') за око
40% мањи код аутобуса на чисто електрични погон у поређењу са дизел аутобусом.
Нижи ниво емисије CO2 код аутобуса са електричним погоном на ширем плану
друштвене заједнице позитивно утиче на смањење ефеката стаклене баште,
настанка киселих киша које изазива прекомерна емисија CO2.
4.3.

Анализа нивоа емитоване буке

Аутобуси за градски превоз у градовима представљају значајан извор буке
посебно у централним градским зонама. Бука настаје као последица рада: погонског
агрегата, трансмисије, издувног система, пнеуматика, помоћних система на возилу.
Смањење нивоа емитоване буке од возила за јавни превоз је стални задатак који се
од органа управе градова постављају према компанијама које врше јавни превоз.

Слика бр.9 Ниво емитоване буке код аутобуса за градски превоз
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Увођење аутобуса на електрични погон је један од могућих начина смањења
буке. На слици бр.9 представљен је упоредни приказ емитоване буке од градских
аутобуса са различитим погонским системима. [6]
Ниво емитоване буке приказан је за возило које ''стоји'' и возило у покрету.
Вредности емитоване буке код аутобуса на чисто електрични погон може се
сматрати да је исти као код аутобуса са погоном на гориве ћелије односно
тролејбуса и који за случај када возило ''стоји'' износи 63dB. У поређењу са
аутобусом на дизел погон где ниво буке достиже ниво од 80dB јасно произилази да
возила на електро погон имају за 17dB нижи ниво емитоване буке. У случају да се
ниво емитоване буке мери за возило које је у покрету аутобуси на електро погон
достижу ниво од 69dB, што је за 8dB мање од аутобуса са дизел погоном.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Увођење аутобуса на чисто електрични погон у систем јавног градског превоза
Београда представља значајан квалитативан помак посматрана у технолошком и
посебно еколошком смислу. Као најперспективнија технологија која доживљава
стални тренд развоја посебно система за складиштење електричне енергије и
система за брзо пуњење, намеће се као реална опција све већег учешћа овог
концепта градског аутобуса у будућности а тиме и значајно смањење емисије
штетених гасова на улицама Београда, што ће допринети побољшању квалитета
животне средине и смањењу трошкова које локална заједница издваја за отклањање
последица њеног нарушавања.
Анализа еколошких ефеката експлоатације првих пет аутобуса на електрични
погон у Београду су најбоља аргументација и подршка даљег развоја овог концепта
у Београду.
6.
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ПОНАШАЊА ВОЗАЧА У СРБИЈИ: УПОРЕДНА АНАЛИЗА
РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА АМАТЕРА И
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА
BEHAVIOUR OF DRIVERS IN SERBIA: A COMPARATIVE ANALYSIS
OF RISK BEHAVIOURS OF AMATEUR DRIVERS AND
PROFESSIONAL DRIVERS
Борис Антић1, Ненад Милутиновић2, Марко Маслаћ3
Резиме: Упитници понашања возача (DBQ) користе се да испитају одређена ризична
понашања возача. DBQ може бити користан алат да путем самопријављених понашања
возача предвиди њихово учешће у саобраћајној незгоди. Велики број студија користио је овај
алат да опише понашања возача (174 студија), али њихови резултати се не смеју
генерализовати, већ је неопходно спроводити посебне студије на различитим категоријама
возача. Циљ овог рада је да изврши упоредну анализу ризичних понашања возача аматера и
професионалних возача, на основу спроведених појединачних истраживања. Факторска
анализа је показала да се подаци најбоље уклапају у петофакторско решење, са различито
поређaним факторима по врстама понашања и са различитим процентима објашњења
варијансе (возачи аматери – 47.5%, професионални возачи – 60.4%). Резултати су показали
повезаност возача аматера са агресивним прекршајима и грешкама, односно њихову склоност
ка прављењу истих, док су професионални возачи повезани са пропустима и обичним
прекршајима. Добијени резултати овог и сличних истраживања, указују ближе у ком смеру
је потребно унапређивати безбедност саобраћаја у локалним заједницама, односно које теме
је потребно обрадити на семинарима унапређивања знања различитих категорија возача у
саобраћају.
Кључне речи: возачи аматери, професионални возачи, DBQ, ризична понашања, Србија.
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Abstract: Driver behaviour questionnaires (DBQ) are used to examine specific risky driving
behaviours. DBQ can be a useful tool for predicting drivers’ participation in traffic accidents on the
basis of their self-reported driving behaviour. A number of studies have used this tool to describe
the behaviour of drivers (174 studies). However, their results should not be generalized, and it is
necessary to conduct special studies for different categories of drivers. The aim of this paper is to
make a comparative analysis of risk behaviours of amateur drivers and professional drivers, on the
basis of individual studies. Factor analysis showed that the data best fit into the five-factor solution
with the ranking of various factors by type of behaviour and with different percentages of the
explanation of variance (amateur drivers - 47.5%, professional drivers - 60.4%). The results showed
the correlation between amateur drivers and aggressive violations and errors, and their propensity
for making the same, while professional drivers were associated with lapses and ordinary violations.
The results of this and similar studies suggest a more distinct direction for improving the safety in
local communities, and the topics which should be covered in seminars for enhancing the knowledge
of different categories of drivers in traffic.
Keywords: amateur drivers, professional drivers, DBQ, risky behaviours, Serbia.

1.

УВОД

DBQ упитник је широко примењивани алат за мерење ризичних понашања
возача. Он може бити користан инструмент да путем самопријављених понашања
возача предвиди њихово учешће у саобраћајној незгоди. У прилог томе иде податак
да је до сада 174 студија користило неки облик DBQ упитника (De Winter and Dodou,
2010).
DBQ за возаче приватних возила потврђен је у великом броју земаља: Финска
(Bianchi and Summala, 2004), Холандија (Lajunen et al., 2004), Велика Британија
(Parker et al., 2000), Кина (Yang et al., 2013), Аустралија (Lawton et al., 1997a), Грчка
(Kontogiannis et al., 2002), Турска (Özkan and Lajunen, 2005a), Шведска (Åberg and
Rimmö, 1998), USA (Owsley et al., 2003), Шпанија (Gras et al., 2006) и Француска
(Guého et al., 2014). У зависности од примењене верзије DBQ и социјалних и
културних разлика између наведених земаља, аутори су дошли до различитих
резултата, али се као најважнији резултат издваја податак да се факторска структура
упитника најбоље уклапа у трофакторско и четворофакторско решење.
За разлику од истраживања понашања возача приватних возила, мали број
истраживања је реализован са намером да утврди одређена ризична понашања
професионалних возача (Chapman et al., 2000; Dimmer and Parker, 1999; Sullman et
al., 2002; Xie and Parker, 2002). Резултати спроведених DBQ на професионалним
возачима показали су да се ризична понашања ове групе возача најбоље уклапају у
петофакторска и шестофакторска решења.
Возачи чије је основно занимање управљање моторним возилом имају 49% већу
шансу да учествују у саобраћајној незгоди, у односу на возаче које возило користе
у приватне сврхе. 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). Овакви резултати показују
специфичне карактеристике понашања професионалних возача у односу на остале
возаче. С тога се као закључак изводи да није могуће генерализовати резултате
ризичних понашања свих возача, већ је неопходно спроводити DBQ посебно за
возаче путничких аутомобила, односно возаче аматере, а посебно за професионалне
возаче.
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Према званичним статистичким подацима, у Републици Србији, у периоду 20102015. године, у саобраћајним незгодама погинуло је 1011 возача путничких
аутомобила, док је у истом периоду погинуло 89 професионалних возача. Ове две
категорије возача у наведеном периоду, у укупној структури погинулих лица
учествовали су са 28.72%. Број саобраћајних незгода који се догодио у посматраном
периоду, а у којима су учествовали возачи путничких аутомобила износио је
171.664, док је број саобраћајних незгода са учешћем професионалних возача 52.077
(Агенција за безбедност саобраћаја, 2016).
Узимајући у обзир да ове саобраћајне незгоде представљају огромне губитке за
овако малу земљу, основни циљ овог рада је:
x да се
изврши упоредна анализа понашања возача аматера и
професионалних возача, на основу спроведених појединачних
истраживања,
x да се утврде индивидуалне карактеристике возача као предиктори
њиховог понашања,
x да се утврде које су врсте понашања возача повезане са учешћем у
саобраћајним незгодaма у предходном периоду.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

DBQ за возаче аматере и професионалне возаче спроведен у Србији заснован је
концептуалном оквиру Reason et al. (1990), као и на новим верзијама DBQ упитника
које укључују обичне и агресивне прекршаје (Lawton et al., 1997b), грешке (Guého
et al., 2014), пропусте (Lajunen et al., 2003) и позитивна понашања (Özkan and
Lajunen, 2005a). DBQ садржао је питања која су у претходним истраживањима
имала највеће факторе оптерећења. Питања су преведена са енглеског на српски
језик уз помоћ професионалног преводиоца. 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
вожње, сврстана су у групу обичних прекршаја. Питања се односе на разговор
мобилним телефоном и читање садржаја (поруке, интернет) у току вожње.
Упитник се састојао из два дела. У првом делу су се налазила питања која су
обухватала социо-демографска обележја (пол, старост), као и питања која су се
односила на године возачког искуства, мобилност испитаника (пређена годишња
километража) и учешће у саобраћајним незгодама у последњих пет година. 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 седам питања, подељених у пет група (обични прекршај, агресивни
прекршај, грешка, пропуст и позитивна понашања). Питања су била разврстана
насумично. Прву групу чинила су питања која су се односила на обичне прекршаје
у саобраћају. Обичан прекршај је дефинисан као намерно одступање од законских
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правила (Reason et al., 1990, нпр. „Претицање спорог возила вршим са десне
стране.“). Другу групу су чинила агресивна понашања према осталим учесницима у
саобраћају, што уједно представља агресивне прекршаје. 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.“).
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 успоравао
саобраћајни ток.“). 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“.
Упитник је попунило 918 возача аматера и 504 професионалних возача. Возачи
аматери су представљали возаче путничких аутомобила и поседовали су возачку
дозволу Б категорије (моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3500
кг и која немају више од осам места за седење не рачунајући место за возача).
Упитници за ову групу возача су прикупљани на два начина. Први начин је био
оnline упитник, који су возачима слати путем друштвених мрежа, а други начин је
био анкетирање возача на терену, у неколико градова широм Србије. Податке су
прикупљали обучени анкетари (студенти Високе техничке школе струковних
студија у Крагујевцу).
Упитници који су се односили на професионалне возаче послати су на адресе
великог броја транспортних компанија. Након прихватања, у компаније су послати
обучени анкетари да спроведу анкету. У анкетирању су учествовали сви
професионални возачи који су у том тренутку били на радном месту. Сви возачи су
били мушког пола. Укупан узорак од 504 професионалних возача чинили су: возачи
тешких теретних возила (396), возачи лаких доставних возила (43) и возачи аутобуса
(65). Већина професионалних возача поседовалa је Certificate of professional
competence-CPC по Direktivi EC/2003/59, који се издаје у нашој земљи.
Подаци су анализирани у статистичком софтверском пакету IBM SPSS v.22.
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. Применом једноструке и вишеструке линеарне регресионе анализе
утврђени су одређени предиктори понашања возача, док је применом бинарне
логистичке регресије утврђена повезаност понашања возача са учешћем у
саобраћајним незгодама у претходном периоду. Праг статистичке значајности је
постављен на конвенционалном нивоу p ≤0.05.
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3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Демографске карактеристике возача

У истраживању је учествовало 918 возача аматера. 771 возач аматер је био
мушког пола (84%), а 147 женског пола (16%). Испитаници су били старости између
19 – 63 година (M=35.12, SD=10.15), са годинама возачког искуства између 1 – 45
година (M=14.16, SD=9.11). Возачи су се изјаснили да је најчешћа пређена годишња
километража у распону до 5 000 км и 5 000 – 10 000 км (37.8% и 34.9%). Када је у
питању учешће у саобраћајној незгоди у претходном периоду од пет година, 83%
возача није учествовало у саобраћајној незгоди.
У истраживању је учествовало 504 професионалних возача. Сви испитаници
били су мушког пола. Испитаници су били старости између 21 – 64 година (M=40.11,
SD=12.15), са годинама возачког искуства између 3 – 44 година (M=17.15,
SD=10.11). Возачи су се изјаснили да је најчешћа пређена годишња километража у
распону до 30 000 - 50 000 км и 10 000 – 30 000 км (33.9% и 29.1%). Када је у питању
учешће у саобраћајној незгоди у претходном периоду од пет година, 86.6% возача
није учествовало у саобраћајној незгоди.
3.2.

Факторска анализа

У раду је извршена провера унутрашње конзистентности (коришћењем
Cronbach’s alpha теста). Унутрашња конзистентност је извршена на свим питањима,
као и на скалама, односно групама понашања. Резултати су приказани у табели 1.
Све групе су имале прихватљиву унутрашњу конзистентност, осим обичних
прекршаја код возача аматера и агресивних прекршаја код возача професионалаца.
Табела 1. Унутрашња конзистентност упитника

Cronbach’s alpha
Све ставке
Обични прекршаји
Агресивни прекршаји
Грешке
Пропусти
Позитивна понашања

Возачи аматери
.713
.680
.794
.717
.727
.779

Професионални возачи
.702
.711
.684
.784
.701
.750

Анализа главних компонената са Varimax rotation методом спроведена је на свим
питањима у оба упитника. Критеријум за придруживање ставке фактору, био је
највећи фактор оптерећења. Подаци се најбоље уклапају у петофакторско решење,
са процентом објашњења варијансе за возаче аматере од 50.5%, односно 44.8% за
професионалне возаче. Анализа главних компонената је потврдила петофакторско
решење. Факторска оптерећења веома добро одговарају свим ставкама у упитнику.
Фактор 1 представљале су грешке, у оба случаја. Грешке су дефинисане са пет
питања. Фактор 1 је код возача аматера објаснио 15.1% варијансе, док је код
професионалних возача објаснио 11.4% варијансе.
Фактор 2 код возача аматера представљали су обични прекршаји са 9.7%
објашњења варијансе. Обични прекршаји су дефинисани са шест питања. Код
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професионалних возача фактор 2 представљала су позитивна понашања са 9.4%
објашњења варијансе. Позитивна понашања су дефинисана са пет питања.
Фактор 3 код возача аматера представљала су позитивна понашања са 9.1%
објашњења варијансе, док су код професионалних возача фактор 3 представљали
обични прекршаји са 8.5% објашњења варијансе.
Фактор 4 представљали су агресивни прекршаји, у оба случаја. Агресивни
прекршаји су дефинисани са четири питања. Фактор 4 је код возача аматера
објаснио 8.9% варијансе, док је код професионалних возача објаснио 8.3%
варијансе.
Фактор 5 представљали су пропусти, у оба случаја. Пропусти су дефинисани са
пет питања. Фактор 5 је код возача аматера објаснио 7.7% варијансе, док је код
професионалних возача објаснио 7.2% варијансе.
Укупни резултати за грешке, обичне прекршаје, позитивна понашања, пропусте
и агресивне прекршаје су израчунати и као композитне скале се користе у наредним
анализама.
3.3.

Повезаност варијабли са понашањима на DBQ скали

Како би било могуће резултате DBQ упитника примњеног у Србији поредети са
претходним верзијама DBQ упитника, у наредном делу рада извршена је анализа
повезаности независних варијабли (индивидуалних карактеристика возача) са
врстама понашања које су добијене као посебне скале понашања у претходном делу
рада. Као независне варијабле коришћени су старост, године возачког искуства и
пређена годишња километража. На основу извршене једноструке линеарне
регресионе анализе, добијени су стандардизони регресиони коефицијент β и нивои
значајности p који су примењени у вишеструкој линеарној регресионој анализи.
Вишеструка линеарна регресиона анализа је показала у којој мери се наведене
независне варијабле појављују као предиктори пет различитих врста понашања.
Резултати су приказани у табели 2.
Табела 2. Вишеструка линеарна регресиона анализа за пет врста понашања и
независне варијабле као предиктори
Грешке

Обични
прекршај

Старост
Године возачког искуства
Пређена годишња км.
R2
Adjusted R2
Професионални возачи

.163*
-.102**
.148**
.055
.053**

-.188*
-.020
.284**
.064
.062**

Старост
Године возачког искуства
Пређена годишња км.
R2
Adjusted R2

-.168**
-.132*
.154**
.039
.033**

-.021
.161*
.144*
.104
.099**

Позитивно
понашање

Агресивно
понашање

Пропуст

-.189**
-.252**
-.006
.042
.040**

.121*
.177**
.035
.034
.032**

.011
-.214**
.125
.044
.022**

.222**
.178**
.028*
.139
.134**

Возачи аматери

* p<0.05; ** p<0.01.
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3.4.

Повезаност понашања на DBQ скали са учешћем у саобраћајној
незгоди

Повезаност варијабли са учешћем у саобраћајној незгоди извршена је применом
бинарне логистичке регресионе анализе. Учешће у саобраћајној незгоди имало је
Поасонову расподелу, а број незгода је трансформисан у дихотомне промењиве (где
је 0 = без незгода у последњих пет година, а 1= најмање једна саобраћајна незгода у
последњих пет година). Као независне варијебле, односно као предиктори незгода
коришћене су добијене групе понашања у анализи главних компоненти (грешка,
обичан прекршај, позитивна понашања, пропуст и агресивни прекршај).
Код возача аматера потпуни модел био је значајно поуздан (chi-square = 15.888,
df = 8, p = 0.044 у Хосмер-Лемесховом тесту). Модел је показао 83.1% успешног
предвиђања повезаности предиктора са учешћем у саобраћајној незгоди. Модел је
показао зависност грешака (OR=1.562), обичних прекршаја (OR=1.250), агресивних
прекршаја (OR=1.401) и пропуста (OR=.705) са учешћем у саобраћајној незгоди.
Код професионалних возача потпуни модел био је значајно поуздан (chi-square
= 13.637, df = 8, p = 0.048 у Хосмер-Лемесховом тесту). Модел је показао 86.6%
успешног предвиђања повезаности предиктора са учешћем у саобраћајној незгоди.
Модел је показао зависност позитивних понашања (OR=.865) и пропуста
(OR=1.389) са учешћем у саобраћајној незгоди.
4.

ДИСКУСИЈА

DBQ је примењен на возачима аматерима и на професионалним возачима у
Србији. Резултати су показали да се подаци најбоље уклапају у петофакторско
решење, са 50.5% објашњења варијансе код возача аматера, односно 44.8%
објашњења варијансе професионалних возача. Добијање овог броја фактора, који се
у знатној мери разликује од наведеног броја фактора у иностраним студијама мож
се правдати на начин да је у овој студији примењена новија верзија упитника која
поред ризичних садржи и групу позитивних понашања. Поред тога, постоје
социјалне и културне разлике између Републике Србрије и наведених земаља. У
раду је испитана повезаност различитих врста понашања обе категорије возача,
добијених анализом главних компоненти са неколико независних варијабли.
Старост се као предиктор појављује код свих пет наведених врста понашања код
возача аматера. Старост је позитивно повезана са грешкама, позитивним
понашањима и пропустима, а негативно са прекршајима (обичним и агресивним).
Млади возачи, како је већ много пута доказано праве више прекршаја од старијих
возача (Aberg and Rimmö,1998; Blockey and Hartley, 1995; Özkan and Lajunen, 2005a;
Parker et al., 1995а, 2000; De Winter and Dodou, 2010).
Старост код професионалних возача је позитивно повезана са пропустима и
позитивним понашањима, док је негативно повезана са грешкама. Овакав резултат
нам показује показује да старији возачи чине више пропуста у односу на млађе
возаче, али мање грешака. Прекршаји и агресивна понашања нису повезана са
старошћу професионалних возача. 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.
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Године возачког искуства се код возача аматера, као предиктор јављају код
грешака, позитивних понашања, пропуста и агресивних прекршаја. 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.
Године возачког искуства су код професионалних возача, позитивно повезане са
пропустима, позитивним понашањима и обичним прекршајима. Док су негативно
повезане са грешкама и агресивним прекршајима. Возачи са краћим возачким
искуством склони су прављењу већег броја грешака од возача са дужим возачким
искуством.
Пређена годишња километража као предиктор понашања возача аматера
повезана је са грешкама, обичним прекршајима и позитивним понашањима. Грешке
и обични прекршаји имају позитивну повезаност са пређеном годишњом
километражом, а позитивна понашања негативну повезаност. Повећање
девијантних понашања возача се повећава са пређеном годишњом километражом у
свим истраживањима која су укључивала ризична понашања возача аматера.
Пређена годишња километража је код професионалних возача повезана са
грешкама, обичним прекршајима и пропустима, док је негативно повезана са
позитивним понашањима. На основу повећања пређене годишње километраже
повећава се и ризик од учешћа у саобраћајној незгоди, што су потврдила бројна
истраживања (Lawton et al., 1997a; Parker et al., 2000; Davey et al., 2007).
Када су у питању понашања возача аматера и њихова повезаност са учешћем у
саобраћајној незгоди примећена је повезаност грешака, обичних и агресивних
прекршаја и пропуста. Возачи аматери који су склони прављењу грешака, обичних
и агресивних прекршаја имали су већу шансу (56.2%, 25% и 40.1% рестриктивно)
да доживе саобраћајну незгоду од возача који су се изјаснили да нису склони овим
понашањима. Повезаност грешака и саобраћајних незгода потрвдили су и De Winter
and Dodou (2010), Parker et al., (2000) и Guého et al., (2014). Насупрот томе, возачи
аматери који су се изјаснили да нису склони прављењу пропуста имали су 29.5%
већу шансу да доживе саобраћајну незгоду у претходном периоду.
Када су у питању понашања професионалних возача и њихова повезаност са
учешћем у саобраћајној незгоди примећена је повезаност позитивних понашања и
пропуста. Професионални возачи који су чинили пропусте имали су 38.9% већу
шансу, док су професионални возачи који не исказују позитивна понашања имали
14.5% већу шансу да учествују у саобраћајној незгоди у претходном периоду.
5.

ЗАКЉУЧАК

Мерење понашања упитником веома је признато као валидно мерење у
друштвеним наукама (Corbett, 2001). То је нарочито случај када се проучава ризично
понашање, када је неопходно да се проучавају психолошки фактори који могу
објаснити њихово понашање. Понашање које се мерило овим упитником може да
буде добар приступ за добијене објективних резултата понашања возача.
DBQ је потврђен у великом броју земаља и представља основу за мерење
понашања возача (De Winter and Dodou, 2010), али се ипак ти резултати не смеју
генерализовати, већ је неопходно издвајати истраживања појединих категорија
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возача и вршити упоредну анализу између њихових понашања. Најзначајније
разлике између возача аматера и професионалних возача су заступљене у:
демографској структури, вештинама управљања возилом, ставовима према осталим
возачима, времену проведеном у вожњи и циљу путовања (Sullman et al. 2002).
У Србији је у претходном периоду вршено истраживање ризичних понашања
пешака (Antić et al., 2016), које је показало неопходност вршења таквих врста
истраживања и на осталим категоријама учесника у саобраћају. У раду је извршена
валидација унапређеног DBQ, на возачима аматерима и професионалним возачима
у Србији. Разлике у понашањима професионалних возача и возача аматера се могу
правдати на начин да су професионални возачи имали знатно више обука вожње од
возача аматера, па су њихове вештине управљањем возилом знатно на вишем нивоу.
Поред тога професионални возачи због специфичности својих возила (масе и
димензије) имају мању могућност манервисања возилом, па се ређе излажу ризику.
Упоредна анализа понашања две различите категорије возача нам може показати
разлике у њиховим понашањима, затим како исте индивидуалне карактеристике
возача могу бити предиктори различитих врста понашања. Поред тога, ова анализа
нам може показати и како су различите врсте понашања повезане са учешћем у
саобраћајним незгодама у претходном периоду. Упоредна анализа омогућава
добијење знања о понашањима различитих категорија возача на истој територији и
представља основу у дефинисању постојећег стања безбедности на одређеној
територији, односно у конкретној локалној заједници.
6.
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ОДНЕСУВАЊЕТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРАЌАЈОТ И
НИВНИТЕ ОДЛУКИ ПРИ СПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ
СООБРАЌАЈНИ СИТУАЦИИ
THE BEHAVIOR OF ROAD USERS AND THEIR DECISIONS WHILE
DEALING WITH VARIOUS TRAFFIC SITUATIONS
Ile Cvetanovski1, Cvetanka Cvetanovska.2, Verica Danchevska3
Abstract: A traditional approach taken in road safety research has been to view accidents as a failure
to cope with the perceptual motor skills required for a safe journey. The task was therefore to
increase driver's skills and to modify the environment. However, in recent years, it has been found
that the problem does not always lie in what the driver can or cannot do but what he/she actually
decides to do. The crucial issue is therefore to understand what motivates drivers to commit an act,
which puts both themselves and others at risk. Different campaigns have been developed trying to
change peoples’ behaviour although some of them have had little or no effect. One conclusion drawn
from this could be that money could be better spent. However, in this presentation I will argue that
the reason for this failure is that the programmes are poorly developed and use a language which
does not address the psycho-social processes underlying the behavior.
Keywords: traffic behaviour, psychological approach, road transport.

1.

ВОВЕД

Кампањите за зголемување на безбедноста во сообраќајот можат да бидат
ефективни кога се обидуваме да ги убедиме корисниците на патната мрежа да
развијат безбедно однесување. Кампањата може да допре до голема публика преку
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употреба на средствата за јавно информирање или помала група преку неформални
пристапи. Медиумските кампањи за безбедноста на патиштата немаат секогаш
проактивен пристап и понекогаш се искористуваат заедно со во контекст на
полициското извршување или при воведување на нови закони. Главната цел на
кампањите е да се подобри информираноста на јавноста за проблемот, да се
променат општествените ставови и норми кои пак треба да резултираат со намален
број на сообраќајни прекршоци. Кампањите насочени кон различни таргет-групи
кои се засегнати од безбедноста во сообраќајот и нивното однесување се оценуваат
преку употреба на мета-анализа (Delhomme et al, 1999 година. Phillips, Ulleberg, и
Vaa, 2009;. Vaa, Assum, Ulleberg, и Veisten, 2004). Тие покажале дека употребата на
безбедносни појаси се зголемила за 25 проценти а возењето со прекумерна брзина и
возењето во пијана состојба е намалено за 16 и 17 проценти, соодветно. Резултатите
од мета-анализата, исто така, посочи дека кампањата е со поголема веројатност да
успее ако таа разработува само една тема, ако се одбере одредена целна група и ако
тоа се базира на теоретски модел. Потребна е теорија со цел да се утврди кои
фактори го предвидуваат однесувањето на целните групи, и даваат значаен
придонес при дизајнирање на кампањата.
2.

ИДЕНТИФИКУВАЊЕ И ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ ПРЕКУ
КОРИСТЕЊЕ НА ТЕОРЕТСКИ МОДЕЛИ

Првиот чекор кој треба да се земе во предвид при подготовката на кампањата е
да се идентификува и дефинира проблемот. Овој чекор, исто така, вклучува избор
на партнери и засегнати страни кои треба да се вклучат во работата. Имајќи
практичари, истражувачи и носители на одлуки коишто тесно соработуваат и
меѓусебно ги разбираат своите идеи и визии, е главен услов да се направи успешна
кампања. Вториот чекор е да се анализира ситуацијата, која вклучува темелна
анализа на проблемот и спроведени истражувања со цел да се разберат причините
поради која целната група го манифестира таквото однесување.
Областа на сообраќајната психологија привлече многу различни теории. Сепак
во последните години еден модел е доминантен пред останатите, односно теоријата
на планирано однесување (TPB). Овој модел се докажал во пракса со многу примери
и докази во своја корист и истиот предвидува разновиден спектар на однесувања,
вклучувајќи ги и сообраќајните прекршоци. Моделот се состои од три главни
фактори: ставови, субјективни норми и согледувањата на самите учесниците во
врска со тоа како би се однесувале во дадена ситуација (перцепирана контрола на
однесување).
Ставовите по дефиниција ги исполнуваат одредени индивидуалистички потреби.
Тие исто така се карактеризира со својата евалуативна, про-контра, природа. На
пример, во однос на брзината, што е најчест прекршок, возачите кои го направиле
овој прекршок биле со верување дека зголемувањето на брзината им го направило
возењето попријатно и биле подобро прилагодени кон брзината на останатите
возачи учесници во сообраќајот. Во прилог на ова, исто така, значи дека тие би
можеле да стигнат до нивната дестинација побрзо и го направило нивното возење
повозбудливо. Спротивно на тоа, овие возачи се со помала веројатност да веруваат
дека нивното однесување би можело да резултира со незгода со друго возило или
пешаци. Една од причините за овие негативни резултати е дека возачите кои ги
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прекршуваат овие правила се сметаат себеси за повеќе квалификувани отколку
другите возачи и поаѓаат од мислата дека имаат помала веројатност да бидат
вклучени во сообраќајна незгода. Возачите кои не ги почитувале сообраќајните
правила сметале дека искусен и снаодлив возач е некој кој може да го совлада
автомобилот, т.н. „господарува“ со него и неговите вештини, додека возачите кои
ги почитуваат правилата се интерпретирани како некои кои можат да се вози без да
предизвикаат било какво нарушување или вознемирување на другите учесници во
сообраќајот. Овој податок укажува на тоа дека кампањата кои им порачува на
возачите да се возат безбедно не може да го добие посакуваниот резултат.
Субјективните норми или правила се уште еден важен фактор во зависност од
ТПО (теорија на планирано однесување) која влијае на однесувањето. Подложниот
механизам со кој се уредува овој однос е декa возачите кои претрпеле полициско
засилување и казнување служат како модели за имитаиција на таквото девијантно
однесување. Влијанието на притисокот од врсниците и општествените норми на
однесувањето на возачот е докажано во голем број на студии (i.e. Forward, 2009а;
Parker et al, 1992a ;. Wallén Warner и Åberg, 2008; Åberg, 1993). Како и да е, некои
студии ја посочуваат субјективната норма како најважниот фактор при
објаснувањето на намерата на возачите внимателно да следат друго возило (Parker
et al., 1992a) и намерата да пијат и возат (Åberg, 1993). Сепак, голем број на
истражувања покажале дека субјективната норма се покажува како најслабата алка.
Ова може да објасни зошто помладите возачи се повеќе подложни на социјалниот
притисок од пријатели и врсниците да возат во пијана состојба во споредба со
постарите возачи (Parker et al., 1992b). Во една понова студија кај младите
велосипедисти биле забележани слични резултати. Во оваа студија, учесниците
биле со поголема веројатност да пијат и возат мопед/велосипед ако нивните
родители го прифатиле тоа и ако се чувствуваат под притисок од пријателите да го
сторат истото (Forward, Henriksson, Nyberg & Forsberg, 2012).
Перцепираната контрола на однесување е додадена во TПО, со цел да се справи
со однесувањето над кое имаме помалку контрола. Важноста на ова однесување
покажува дека прекршителите се сметаат себеси како оние кои имаат помала
контрола над ситуацијата. Студиите исто така, покажале дека постарите возачи и
жените возачи сметаат дека имаат повеќе контрола врз ситуацијата од помладите
возачи и мажите возачи (Elliot et al., 2003; Parker et al., 1992b). Оттука, позитивниот
однос помеѓу намерата и контролираното однесување може да укажуваат на тоа
дека тие имаат малку или немаат воопшто контрола над своето однесување.
Меѓутоа, други истражувања покажале дека оние кои не гледаат голем ризик во
одредена ситуација биле со поголема тенденција за правење на прекршок (Еван и
Норман, 1998) и оние кои сметаат поголем ризик има поголема контрола над себеси
за избегнување на повреда (Сатон, MCVEY , И Glanz, 1999).
Според тоа, може да се заклучи дека употребата на теоретски модели може да ни
помогне да го предвиди однесувањето на учесниците во сообраќајот и да се разбере
тоа зошто некои ги прекршуваат правилата и другите не. Затоа програмата за
интервенција треба да се фокусира на целните групи и пораката треба да:
• Зголемување на перцепцијата на негативните резултати
• Намалување на перцепцијата на позитивните резултати
• Подигање на свеста дека околината одобрува одредено однесување.
• Да се дискутираат достапните опции и начинот како да се имплементираат.
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Третиот чекор кој треба да се преземе при подготовката на кампањата е поврзана
со самата порака. Содржината на пораката и стилот треба да се донесе одлука, а
потоа и поткрепен со медиумски план. Во планот за медиуми треба да биде
дефинирано во кој контекст ќе бидат презентирани на кампањите и од кого.

3.

РАЗВИВАЊЕ НА КОНЦЕПТ НА ПОРАКА

Како пораката е оценета зависи, барем делумно од оние целни групи кои треба
да ја разберат и да и поверуваат. Ефективна порака треба да ги исполнува
критериумите коишто се наведени во Слика 1:

Конзистентна

Привлечна

Убедлива

Релевантна
Ефектност
на порака

Јасна
Кредибилна
Доверлива
Слика 1. Седум карактеристики на ефектна порака

Според сликата пораката треба да биде привлечна (атрактивна), лесно да се
разбере (јасно) да се користи постојано (во согласност), да биде веродостојна, да
може да предизвика промена (убедливи), да се фокусира на вистински проблем
(релевантни) и да биде можна за остварување (доверлива).
Кога се зборува за пораки и кампањи користењето на стравот и застрашувањето
во кампањите често се споменува и, исто така, често се користи. Не е необично тоа
што кампањите се обидуваат да ги поврзат сообраќајните прекршоци и негоди со
слики на повредени луѓе. Стравот е емоционален одговор на загрозувачка ситуација
што ја мотивира личноста да побара начин за да се справи со опасноста, а ако тоа не
е можно да ја избегне истата. Според тоа, претпоставка е дека човек кој се плаши е
полесно да се убеди. Сепак, студии, исто така откриле дека стравот може да има
негативен ефект, што доведува до зголемување на неприлагодливи одговори
наместо адаптивни. Ако треба да се искористи стравот, тогаш пораката треба да се
вклучува некои ефективни препораки (безбедно однесување) кои опишуваат како
да се справиме со овие закани, но уште поважно, како да се избегне нивното
случување. Исто така, треба да се зголеми и да се поработи на довербата на целните
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групи во верувањето на неговата/нејзината способност за успешно и лесно да го
применат таквото безбедно однесување.
4.

ЕВАЛУАЦИЈА НА КАМПАЊАТА

Со цел да утврдиме дали кампањата е ефективна или не, треба да се изврши
оценка пред и после спроведување на истата. По можност најдобро би било да се
изврши во текот на самата кампања, која ќе помогне да се направи корекција на
самиот план пред евентуално да биде премногу доцна. Понекогаш евалуацијата
само се обидува да утврди дали луѓето можат да се сетат на одредени елементи од
кампањата и дали им се допаѓа истата. Очигледно, тоа не кажува нешто во врска со
влијанието на самата кампања и дали влијаела на целната група. Ова е голем
проблем, бидејќи без оценка не е можно да се каже нешто во врска со крајниот
резултат. Методите кои се користат за евалуација може да бидат во вид на интервјуа
методи на целни групи и / или анкети. Исто така е важно да се запомни дека за
промена во однесувањето кај луѓето потребен е подолг временски период, особено
ако претходно сме разработувале навики. Ако тоа е случај, тогаш не можеме да
очекуваме да согледаме промена во однесувањето веднаш. Наместо тоа, сфаќањето
дека перцепцијата на своите возачки способности може да ја прецениме треба да се
смета за успех, бидејќи тоа е важен чекор кон промените.
Примарни цели:
• Дали бројот на сообраќајни незгоди предизвикани од посоченото однесување е
намален?
• Дали се намалил бројот на сторени прекршоци?
Секундарни цели:
• Дали постојат промени во верувањата, ставовите и нормите?
• Дали се зголеми свесноста за посочениот проблем?
4.1.

Насоки кои влијаат кон подобрување на резултатот кај спроведените
кампањи

Резултатите при истражувањето кај надлежните органи да влијаат врз
однесувањето на корисниците на патната мрежа укажуваат на следниве насоки:
1. Jасна комуникација со јавноста и медиумите за причините и придобивките кои
се очекуваат од мерките Не треба да се претпоставува дека луѓето сами по себе
ќе ги разберат причините за имплементирање на истите.
2. Континуирано подобрување на влијанието и одбегнување на законодавните
присилни мерки со детално планирање, имплементација и евалуација.
Самоволието доведува до влошување на законските мерки.
3. Поддршка на индивидуалните вредности и контроли поврзани со здравствените
проблеми и социјалните трошоци предизвикани од невнимателно или
неодговорно однесување на патот.
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4. Поширок видик од краткорочната ефикасност на новите правила низ
внимателно, темелно интервенирање со цел да се одржи позитивен став и
оптимална комбинација на ефикасна поддршка и иницијативи.
5. Да се помогне во развојот на општествените норми кои ја преферираат
безбедноста на патната мрежа кој ќе се гради на само-регулирањето на
процесите на луѓето.
4.2.

Насоки за развој на едукативни програми за безбедноста на патиштата

1. Обидете се да создадете повеќе од краткорочни придобивки.
2. Осигурајте се дека медиумските трошоци се исплатливи.
3. Децата како приоритетна таргет група за подобрување на вештините во
сообраќајот.
4. Интегрирање на образованието во пошироко-базирани програми кои користат
различни методи, како што се општествено делување, поддршка на
законодавството и спроведување, иницијативи и кампањи.
5. Подигнување на свеста на заедницата на безбедноста на патиштата и развојот на
локалните стандарди на однесување.
6. Поддршка на развојот на поконструктивна улога кај медиумите.
7. Реформи кај образованието на возачите и воведување на подолготраен процес на
учење при управување со возило и потребата да се користи образованието на
возачите во комбинација со други мотивациони влијанија.
5.

НЕКОЛКУ ДОБРИ СОВЕТИ И ПРАКТИКИ

- Пешаци и велосипедисти – бидете забележани и безбедни.
• Носете светла облека од рефлексивни материјали.
• Преминувајте го коловозот во добро осветлена област во текот на ноќта
• Стојте понастрана од автобуси, жива ограда, паркирани автомобили или други
пречки пред да преминувате улица, со цел да бидете полесно забележани од
возачите.
• Бидете трезвени- Пешачењето додека не сте трезвезни ја зголемува можноста да
бидете повредени во сообраќајна незгода.
• Не носете слушалки и не зборувајте на мобилен телефон додека возите или
преминувате.
- Добри практики и совети за возачите
• Дисциплина при премин од една во друга лента
• Прилагодувајте ја брзината на движење на брзината на останатите учесници во
сообраќајот.
• Намерите на другите возачи често може да се предвидат. Регистрирајте промени,
пр. промени во позицијата на возилата во лентите; возачите гледаат во нивните
огледала; и позициите на рацете на возачот на воланот.
• Одржувајте безбедно растојание од возилото пред вас. Добро правило е да се
задржи растојанието од 2 секунди временски период од возилото пред
вас.Временскиот јаз се зголемува двојно во време на влажни временски услови.
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• Ако возачот чувствува замор за време на возењето, тој / таа треба да најде безбедно
место за паркирање на возилото и да се одмори пред да го продолжи патувањето.
6.

ЗАКЛУЧОК

Многу гранки во областа на сообраќајот може да имаат корист од
бихејвиористичките науки и психологијата, вклучувајќи го планирањето и
изведувањето на кампањите за безбедност на патиштата. Клучното прашање е
кампањата да се заснова на солидно разбирање на целната група и употреба на добро
разработена теорија. Теоријата не е само во состојба да го објасни случувањето на
сообраќајните прекршоци, туку исто така може да помогне во предвидувањето на
нивното појавување. Вреди да се запомни дека промената на однесувањето на
учесниците во сообраќајот е долгорочен процес. Поради тоа е нереално да се верува
дека корисниците на патната мрежа одеднаш ќе го променат своето однесување
откако претходно биле изложени на една кампања, особено ако однесувањето е
нешто вообичаено. Истражувањето и во други области на психологијата покажало
дека промената во свесноста е првиот чекор кон промена на однесувањето. Така,
една промена во ставовите или нормативните убедувања треба да се смета како знак
на успех кој треба да биде проследен со понатамошни визии за континуирана
промена.
7.
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ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА О ВОЗАЧКИМ
ВЕШТИНАМА И ЗНАЊУ КОД РАЗЛИЧИТИХ СТАРОСНИХ
КАТЕГОРИЈА ВОЗАЧА
RESEARCH RESULTS ABOUT DRIVING SKILLS AND KNOWLEDGE
OF DIFFERENT AGE CATEGORIES
Ивица Ристић1, Игор Милановић2
Резиме: Познавање саобраћајних правила и прописа се често смањује проласком дужег
временског периода, јер се нека правила која се дуже не примењују и заборављају. Насупрот
овоме, возачке вештине са возачким стажем од око 20 година требало би постајати боље. У
циљу сагледавања нивоа знања, као и степена возачких вештина, спроведено је истраживање
са две различите старосне групе. Истраживање је спроведено у два дела, тако да су у првом
делу испитаници полагали теоријски тест, док је у другом делу на полигону урађен практичан
тест. У једној групи било је 28 испитаника који су имали возачки стаж не већи од једне
године, док је друга старосна група била састављена од испитаника од 4до 28 година возачког
стажа. Циљ рада је да се на основу тестова сагледа кретање возачких вештина и знања у
зависности од величине возачког стажа.
Кључне речи: возачке вештине и знање, возачки стаж, безбедност саобраћаја
Abstract: The knowledge of the traffic rules and regulations is often reduced after a longer period
of time, since some of the rules which are not applied for some time tend to be forgotten. In order to
measure the levels knowledge as well as the level of driving skills , we have conducted a research
with two different age groups. The research was conducted in two parts. In the first part the
participants had to pass the theory test while the second had to pass the practical test. One group of
28 participants was with the driving experience up to one year while in the other group the
participants had 4-28 years of driving experience. The aim of the paper is to see the difference in
driving skills and the knowledge depending on years of driving experience.
Keywords: driver`s skills and knowledge, years of driving experience, traffic
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1.

УВОД

Понашање учесника у саобраћају зависи од бројних фактора, као што су
способности, знање, психофизичко стање, стечено образовање, старосна доб и сл.
Истраживања показују да се старији и искуснији возачи понашају одговорније у
односу на возаче са пробном возачком дозволом. Млади мушкарци чешће изазивају
незгоде у односу на млађе жене. Старије жене су неодговорније од старијих
мушкараца (Агенција за безбедност саобраћаја, 2012:55).
Циљ рада је да се упореде возачи са пробном возачком дозволом, возачким
искуством до једне године, са возачима који имају више година возачког искуства,
у смислу познавања саобраћајних прописа и правила и возачких вештина.
У оквиру рада биће извршено и поређење младих мушкараца у односу на млађе
жене, као и поређење старијих мушкараца у односу на старије жене, када је
познавање прописа и вожња у питању.
Познавање саобраћајних правила и прописа се често смањује проласком дужег
временског периода, јер се нека правила која се дуже не примењују и заборављају.
Крајем 2009. године је ступио на снагу нови Закон о безбедности саобраћаја на
путевима (у даљем тексту ЗОБС) и у више наврата је мењан Правилник о
саобраћајној сигнализацији. Са новим правилима и новим знацима најчешће нису
упознати старији возачи. Насупрот овоме, возачке вештине са возачким стажом од
око 20 година требало би постати боље.
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У циљу упоређивања возачких вештина и познавања саобраћајних прописа и
правила, извршено је тестирање и анкетирање. Тестирању је било подвргнуто 28
возача са пробном возачком дозволом, од тог броја 6 млађих жена, старости 17 и 18
година, као и 22 искуснија возача, од тога 10 жена, старости од 34 до 48 година и
возачким искуством од 4 до 28 година. Испитаници су били упознати 7 дана пре
тестирања о начину тестирања.
Возачи са пробном возачком дозволом су били ученици свих средњих школа са
територије града Врања, III и IV године. Искуснији возачи су били професори
Техничке школе у Врању, сви са VII степеном стручне спреме. Професори су били
селектирани тако да међу њима нема дипломираних инжењера саобраћаја. По
занимању је било дипломираних инжењера машинства, електротехнике, филолога,
географичара, математичара, наставника актива страних језика и фискултурника.
Ограничење овог истраживања је што професори раде у школи која образује
ученике саобраћајне струке, да су у контакту са колегама инжењерима саобраћаја и
да одговарајуће информације могу добити од њих.
Тестирање се састојало из два дела. У првом делу испитаници су решавали
теоријски тест о познавању правила у саобраћају који је био анониман. За теоријске
тестове узети су тестови Заједнице саобраћајних школа Републике Србије. Сваки
испитаник је радио различит тест. Укупно је било 50 питања подељених на 5
области. Максимални број бодова по тесту је био 110. У свакој области је било по
10 питања. Прва област се састојала од питања са саобраћајним ситуацијама у
сликама, која су носила 2 и 3 бода. Друга област се састојала од „сувих питања“ у
вези са изразима, појмовима, правилима саобраћаја, која су носила од 1 до 3 бода.
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Трећа област се састојала од саобраћајних знакова који су носили по 2 бода. Четврта
област се састојала од две раскрснице које су носиле по 4 бода и допунских табли,
ознака на коловозу, знацима која дају овлашћена лица која су носила од 1 до 3 бода.
Пета област се састојала од „сувих питања“ у вези са одузимањем возачке дозволе,
искључења возила и возача, техничким прегледима, која су носила 1 и 2 бода.

Слика 1. Шематски приказ полигона за практични део

У другом делу испитаници су били тестирани на полигону. Тестирање је било
могуће на два возила, Југо 55 и Шевролет Спарк, где су испитаници могли да бирају
које ће возило возити. Полигон који је коришћен се користи и за Републичко
такмичење саобраћајних школа.
Испитаници су имали следеће задатке. Старт - Такмичар стартује мотор; мењач
у неутралном степену преноса. Време се мери од момента када судија да знак за
старт пиштаљком. Радна тачка 1(вожња напред између чуњева). Вожња напред
између чуњева (4 комада на међусобном растојању од по 5м). Задатак такмичара је
да прође између чуњева без њиховог рушења према утврђеној стази (први чуњ се
обилази са десне стране). Рушењем се не сматра ако се постоље чуња нагази точком
возила, а при том чуњ није срушен или померен са маркирне тачке. Маркирна тачка
је контура око чуња. Радна тачка 2 (паркирање у гаражу број1; решавање задатка).
Задатак такмичара је да постави возило по уздужној оси у означени простор. Радња
је правилно изведена ако габаритне димензије возила не пређу замишљене
вертикалне површине (зидови гараже) које су дефинисане линијама гараже паркинг места. Уколико габаритне димензије возила пређу замишљене вертикалне
површине, на било ком делу гараже, сматра се да задатак није правилно урађен. У
гаражи возило је у неутралном степену преноса, са подигнутом паркирном
кочницом. Након обављене радње, возач излази из возила, решава задатак. Задатак
се састоји у решавању раскрсница: такмичар извлачи коверту са задатком; решава
задатак уписивањем редног броја возила на раскрсници у одговарајуће поље и
предаје присутном члану комисије; члан комисије ковертира задатак и предаје
записничком столу где се уписује такмичарски број. Радна тачка 3 (паркирање у
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гаражу број 2 вожњом уназад). Задатак се састоји у паркирању возила вожњом
уназад. Возач би требало да возило паркира вожњом уназад у простор означен
летвицама и стубићима. Радна тачка 4. (паркирање у гаражу број 3). Задатак
такмичара је да изврши паркирање возила вожњом уназад. Радња је правилно
изведена ако габаритне димензије возила не оборе летвице и стубиће који дефинишу
линије гараже. Уколико габаритне димензије возила оборе летвице или стубиће, на
било ком делу гараже, сматра се да задатак није правилно урађен. Радна тачка 5
(постављање возила на импровизовани канал). Задатак такмичара је да возило
постави на дрвене даске које су постављене дужином у гаражи; возило је у ''леру'',
са подигнутом паркирном кочницом. Возило са сва четири точка мора бити на
даскама. Радна тачка 6 (вожња уназад између чуњева). Исти поступак као код радне
тачке 1, али са вожњом уназад. Циљ - Престанак мерења времена је у тренутку када
точкови предње осовине пређу линију код чуња број 1. Задатак се завршава када
возило стане, возач угаси мотор и подигне паркирну кочницу. Стартна линија треба
да буде између две осовине возила.
Максимални број бодова је 600. За правилно извршене све радње добијају се 550,
док се 50 бодова добија у зависности од времена које је остварено. Оптимално време
је 125 секунди. Време од 125 секунди је прописано правилником Републичког
такмичења саобраћајних школа, где се инсистира на прецизности а не брзини.
Разлог због оваквог бодовања је да се на овај начин утиче на промену ставова возача
у погледу брзине. Уколико испитаник дође раније или касније, свака секунда се
бодује као један бод. На пример, 20 секунди раније или касније испитанику се
одузима 20 бодова. Уколико испитаник прекорачи време управљања за више од 50
секунди, одузима се максимално 50 бодова. На пример, уколико испитаник уради
све радње правилно и има време дуже од 175 секунди, добија 550 бодова.
Старији возачи су попуњавали и анкетни упитник који је био анониман.
Попунило га је 22 испитаника, који су наведени у предходном делу.
Анкета је садржала следећих7 питања:
1. Пол?
2. Године живота?
3. Године возачког искуства?
4. Да ли имате неку казну у саобраћају у последње 3 године? Уколико имате
колики је број казни?
5. Да ли сте за то да возачи у тренутку продужавања возачке дозволе (на сваких
10 година) слушају 10 часова теоријске наставе о правилима саобраћаја?
6. Да ли сте за то да возачи у тренутку продужавања возачке дозволе (на сваких
10 година) полажу поново теоријски део испита?
7. Колико мислите да ћете освојити бодова на теоријском тесту? Максимални
број бодова је 110.
Код питања број 4, 5 и 6 били су понуђени одговори.
3.

РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

У следећој табели дати су упоредни резултати спроведеног теоријског дела
тестирања. Табеларно су приказани резултати за возаче са пробном возачком
дозволом и возаче са искуством. У оквиру табеле направљена је и подела на жене и
мушкарце. Интересантан податак је да, ако се гледа данашњи праг пролазности на
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теоријском испиту возачког испита од 85%, од укупно 50 испитаника положило би
испит њих 14, односно 28%. Од тог броја,13 возача са пробном возачком дозволом
би положило возачки испит (5 жена од 6) или 46,43% и 1 возач са искуством –
мушкарац или 4,54%. Најмањи број бодова код возача са пробном возачком
дозволом је био 76, максималан број 110. Најмањи број бодова код искусних возача
је био 55, максимални 94.
Табела 1. Табеларни приказ резултата теоријског дела тестирања

Возачи са пробном возачком дозволом
жене
мушкарци
укупно
тачно
нетачно
тачно
нетачно
тачно
нетачно
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
I

област

II

област

III

област

IV

област

V

област

96,67

3,33

87,45

12,55

89,43

10,57

93,59

6,41

85,13

14,87

86,95

13,05

93,33

6,67

82,27

17,73

84,64

15,36

89,58

10,42

77,65

22,35

80,21

17,79

73,33

26,67

77,27

22,73

76,43

23,57

84,19

15,81

Укупно

тачно
(%)
I

област

II

област

III

област

IV

област

V

област

жене
нетачно
(%)

Возачи са искуством
мушкарци
тачно
нетачно
(%)
(%)

тачно
(%)

укупно
нетачно
(%)

74,8

25,2

82

18

78,73

21,27

66,92

33,08

76,28

23,72

72,03

27,97

67

33

75

25

71,36

28,64

60

40

62,15

37,85

61,18

38,82

50

50

60

40

55,46

44,54

68,80

31,20

Укупно

Ако се посматрају укупно добијени резултати, видимо да је код возача са
пробном возачком дозволом било 84,19% тачних одговора и 15,81% нетачних
одговора. Код искуснијих возача било је 68,80% тачних и 31,20% нетачних
одговора. Возачи са пробном возачком дозволом су били бољи за 15,39%.
Када се упореде возачи са пробном возачком дозволом, жене су оствариле боље
резултате у односу на мушкарце, укупно и по листовима.
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Када се упореде возачи са искуством, ситуација је обрнута, мушкарци су
остварили боље резултате у односу на жене, укупно и по листовима.
Посебно истичемо следећи податак, возачи са пробном возачком дозволом су
погрешили 15,36% саобраћајних знакова. Возачи са искуством су погрешили чак
28,64% саобраћајних знакова. Возачи са искуством нису знали значење скоро сваког
трећег саобраћајног знака.
На следећа два графикона приказани су резултати тестирања испитаника за
решавање раскрсница. Испитаници су имали да реше укупно100 раскрсница тј.
сваки испитаник по две. Возачи са пробном дозволом су решавали 56 раскрсница,
искуснији возачи су решавали 44 раскрснице. Резултати су приказани посебно за
жене и мушкарце и укупно.
Возачи са пробном возачком дозволом - раскрснице
100

91.67

90
80

78.57

75

70
60
тачно(%)

50

нетачно(%)

40
30

25

21.23

20
8.33

10
0

жене

мушкарци

укупно

Слика 2. Графички приказ успешности решавања раскрснице – возачи са пробном
возачком дозволом
Возачи са искуством - раскрснице
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60

60
54.54
50

50
40

50
45.46

40
тачно(%)
нетачно(%)

30
20
10
0
жене
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Слика 3. Графички приказ успешности решавања раскрснице – возачи са искуством
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Укупно је било 78,57% тачно решених раскрсница и 21,23% нетачних. Жене су
имале 91,67% тачних одговора, мушкарци 78,57%. Жене су биле боље за 16,67%.
Укупно је било 54,54% тачно решених раскрсница и 45,46% нетачних. Жене су
имале 60% тачних одговора, мушкарци 50%. Жене су биле боље за 10%.
Напомињемо да су возачко искуснији мушкарци остварили боље резултате на
теоријском делу. Забрињавајући резултат је што искуснији возачи нису решили
скоро 50% раскрсница, ситуација у којима се свакодневно налазе.
Ако упоредимо резултате са ова два графикона, видимо да су возачи са пробном
возачком дозволом били бољи 24,03% у односу на искусне возаче.
У следећој табели дати су упоредни резултати спроведеног практичног дела
тестирања. Табеларно су приказани резултати за возаче са пробном возачком
дозволом и возаче са искуством.
Табела 2. Табеларни приказ успешности на практичном делу тестирања

Возачи са пробном возачком дозволом
бодови
време у секундама
451,20
445,60

Возачи са искуством
бодови
време у секундама
498,80
250,40

Из табеле се види да су возачи са пробном возачком дозволом имали просечно
451,20 бодова и остварили су просечно време од 445,60 секунди. Возачи са
искуством су имали просечно 498,80 бодова и остварили су просечно време од
250,40 секунди. Возачи са искуством су имали 47,6 бодова просечно више и
остварили су боље просечно време за 195,20 секунде, односно за 3 минута и 15
секунди.
Код возача са пробном возачком дозволом, 9 возача или 36% је урадило полигон
са максимални бројем бодова 550, без времена. Минимални број бодова је
износио180. Што се тиче времена, најбоље време је износило 251 секунду, а најгоре
време 1204 секунде или 20 минута и 4 секунде.
Код возача са искуством, 12 возача или 54,54%је урадило полигон са максимални
бројем бодова 550, без времена. Што се тиче времена, најбоље време је износило
141 секунду, а најгоре време 437 секунди или 7 минута и 17 секунди.
Ако упоредимо резултате између полова, мушки возачи су остварили боље
просечно време од жена у обе категорије испитаника.
Ови резултати су били очекивани за истраживаче.
У анкетном истраживању учествовало је 10 жена и 12 мушкараца из категорије
искусних возача. Што се тиче пола испитаника, 4 жене и један мушкарац су били
старости од 30 до 35 година, 3 жене и 3 мушкарца старости од 35 до 40 година, 3
жене и 7 мушкараца, старости од 40 до 45 година. Један мушкарац био је старости
од 45 до 50 година. Најмлађи испитаник је имао 31 годину, најстарији 48 година.
Једна жена је имала до 5 година возачког искуства, 4 жене и један мушкарац 5
до 10 година возачког искуства, док је једна жена и 3 мушкарца, са стажом од 10 до
15 година. Једна жена и 2 мушкарца, имали су стаж од 15 до 20 година,3 жене и 6
мушкараца преко 20 година возачког искуства.
Из питања број 4, добили смо податке да је 4 возача или 18,18% било
санкционисано за по један саобраћајни прекршај у последње три године. Од тог
броја једна је била жена.
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Питањем број 5, истраживачи су хтели да виде став испитаника о могућој
едукацији искусних возача. Резултати који су добијени били су делимично
очекивани и неочекивани. Очекивани ако групу испитаника посматрамо као возаче,
а неочекивани ако групу посматрамо као просветне раднике.
Да ли сте за то возачи у тренутку продужавања возачке
дозволе (на сваких 10 година) слушају 10 часова о
правилима саобраћаја?
18

16

16
14
12

10

10

да
не

8
6
4

6

6

4
2

2
0
жене

мушкарци

укупно

Слика 4. Одговор на питање број 5 из анкете

Од свих испитаника, њих 6 или 27,27% су заокружили да, 16 испитаника или
72,73% су заокружили не. Са предложеном едукацијом сложило се 4 жене или 40%
и 2 мушкарца или 16,67%.
Питањем број 6, истраживачи су хтели да виде став испитаника на поновно
полагање теоријског дела возачког испита. Резултати који су добијени су потпуно
очекивани. Само један испитаник или 4,54% и то мушкарац би пристао на поновно
полагање теоријског дела испита.
Питањем бројем 7, истраживачи су хтели да провере да ли возачи потцењују или
прецењују своје знање о правилима саобраћаја. Укупно 11 испитаника или 50% је
потценило своје знање. Сви ови испитаници су били свесни да немају довољно
знања да положе тест, док је друга половина преценила своје знање. Ови испитаници
су били сигурни да ће положити тест.
4.

ЗАКЉУЧАК

Ограничење овог истраживања је да се ради о малим узорцима испитаника као и
да примењена статистичка метода не даје довољно података да ли су разлике у
постигнућу између две групе возача резултат случајности или системског деловања
независних варијабли.
Само један возач са искуством, или 4,54% би положило теоријски део возачког
испита, ако би данас поново полагали возачки испит. Возачи са искуством су
погрешили чак 28,64% саобраћајних знакова, што је готово сваки трећи саобраћајни
знак. Забрињавајући податак је што искуснији возачи нису решили скоро 50%
раскрсница, ситуација у којима се свакодневно налазе.
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Подаци који су добијени су подаци са тестирања возача са VII степеном стручне
спреме, из школе у којој имају могућности да сазнају више о променама у ЗОБС и
Правилнику у саобраћајној сигнализацији. Ако су овакви резултати добијени са
високо образованим возачима, поставља се питање шта је са осталим возачима?
Одговор на ово питање може да се реши неким наредним радом, за неку наредну
прилику. Евидентно је да возачи са искуством имају мање знања о правилима
саобраћаја, док са друге стране њихова способност и вештина управљања расте.
Анкетом смо хтели да проверимо њихове ставове о константном стручном
усавршавању, њих као возача. Само 27,27% возача би пристало да се едукује на
сваких 10 година, а само 4,54% би пристало на поновно полагање теоријског дела
испита.
Аутори су мишљења да мора постојати нека форма едукације. Предлог аутора
би био, да се одговарајућим изменама ЗОБС, обавежу сви возачи или одговарајуће
категорије да слушају 10 часова теоријске наставе приликом продужавања возачке
дозволе. Након одслушаних предавања возачи би полагали само теоријски део
испита и то само раскрснице, основна правила саобраћаја и саобраћајне знакове.
Аутори предлажу праг знања од 60%.
Капацитете за спровођење ових едукација и тестирања би требало тражити у
стручним саобраћајним школама и ауто школама.
Интересантан предлог би био и начин финансирања. Уколико возачи у последње
три године не би направили ни један саобраћајни прекршај, финансирање едукације
и испита би сносила држава или локална самоуправа посистему “несавесни
финансирају савесне”, који се већ примењује у одговарајућим ситуацијама.
У зависности од броја прекршаја и тежине прекршаја едукација и тестирање би
и различито коштале. На тај начин добили би још једну превентивну меру за
повећање безбедности саобраћаја.
5.
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бр. 134/2014
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ПРЕВЕНТИВНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ – КАМПАЊА
„ПАЖЉИВКО“
PREVENTIVE AND EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN CAMPAIGN "PAŽLJIVKO"
Никола Брборић1, Душко Пешић2, Томислав Петровић3,
Бранко Стаматовић4, Александар Пурић5
Резиме: Саобраћајне незгоде спадају у пет најчешћих узрочника смрти деце у свету.
Страдање деце на било који начин, а посебно у ситуацији коју је могуће спречити представља
огроман ударац за породицу, а на тај начин и за читаву заједницу. Стога је дужност свих
чланова друштва да спречи да се животи деце доводе у опасност у саобраћају. У Републици
Србији је у последњих 25 година удео саобраћајног образовања и васпитања у наставним
плановима и програмима драстично смањен. Као последица ове промене, деца имају мање
знања и вештина неопходних за учешће у саобраћају него што је то било раније. Такво стање
захтевало је покретање промотивно-превентивне активности чији ће циљ бити подизање
нивоа саобраћајног образовања и васпитања, али и скретање пажње јавности на проблем
страдања деце у саобраћају. Тако је настала кампања "Пажња сад!", са "носиоцем" кампање Пажљивком. У претходним годинама, ова кампања постала је водећа активност у области
превенције страдања деце у Републици Србији. У овом раду представљена је кампања и
одређени резултати које је произвела.
Кључне речи: Безбедност, деца, Пажљивко, саобраћајно образовање и васпитање.
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Abstract: Traffic accidents are one of the five most common causes of death of children in the
world. The suffering of children in any way, especially in a situation that can be prevented is a huge
blow to the family, and thus also for the entire community. It is therefore the duty of all members of
the society to prevent the children's lives being put at risk in traffic. In the Republic of Serbia in the
last 25 years the share of the traffic education in the curricula was drastically reduced. As a result of
these changes, children have less knowledge and skills necessary to participate in traffic than it was
before. Such a situation required launching of promotional and preventive activities aiming to
increase the level of traffic education, but also to draw public attention to the problem of children
getting injured in traffic. Thus the campaign "Attention now!" was born, with it's "cover face" Pažljivko. In previous years, the campaign has become a leading activity in the field of prevention
of children getting injured in traffic in the Republic of Serbia. This paper presents the campaign and
specific results that it has produced.
Keywords: Safety, children, Pazljivko, traffic education and upbringing.

1.

УВОД

Повреде деце су растући глобални проблем јавног здравља (WHO, 2013:15).
Уређеност и величина једне заједнице огледа се у њеном односу према
најслабијима, а деца су свакако најслабији и најрањивији чланови друштва. Стога је
и њихова безбедност велики изазов за све, а посебно за оне чији је то професионални
позив.
Повреде настале у саобраћајним незгодама чине један од пет најчешћих
узрочника смртног страдања деце у свету данас. Наиме, на око свака три минута на
путевима
широм
света
једно
дете
изгуби
живот
(http://www.savekidslives2020.org/get-smarter, 11.01.2016). Неупоредиво већи број
њих задобије повреде, често и такве које их трајно онеспособе.
Саобраћајне незгоде у којима страдају деца један су од највећих изазова са
којима се данас суочавају сви који се баве саобраћајем. Нови концепти образовања,
техничка и технолошка решења усмерена су ка томе да се деца што боље обуче и
привикну на учешће у саобраћају и да се на тај начин смањи ризик од конфликата
који могу имати тешке последице.
2.

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 2006. ДО 2015. ГОДИНЕ

Побољшање безбедности деце6 препознато је као један од стратешких циљева
Републике Србије, када је безбедност саобраћаја у питању. Наиме, Стратегијом
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије дефинисан је циљ изградње
одрживог и делотворног система управљања безбедношћу саобраћаја до 2020.
године, који ће, између осталог, довести до тога да од 2020. године нема погинуле
деце у саобраћају на путевима Републике Србије (Стратегија безбедности
саобраћаја на путевима Републике Србије, 2015:36).
У претходне три године, 35 деце је смртно страдало и још 4.469 деце је било
повређено у саобраћајним незгодама на путевима у Републици Србији. Анализом
броја смртно страдале деце по годинама, у периоду од 1997. до 2015. године у
Републици Србији, уочава се да број погинуле деце има тренд смањења, али да
6

Децом се сматрају лица од 0 до 14 година старости.
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осцилује кроз године. Након 2010. године уочава се стабилан тренд смањења, који
је прекинут у 2015. години (АБС, Прегледни извештај, Анализа страдања деце у
периоду 2013-2015. године на територији РС, 2016).
57
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Посматрањем смртног страдања деце по својствима учешћа у саобраћају – возач,
пешак, путник – у периоду од 2010. до 2015. године, уочава се да је у односу на 2010.
годину успостављен релативно стабилан тренд смањења броја погинуле деце возача и
деце пешака. Међутим, у 2015. години је знатно повећан број погинуле деце путника.
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Анализом броја повређене деце по годинама у периоду од 2010. до 2015. године,
уочава се да је од 2012. године знатно смањен број повређене деце у саобраћају, у односу
на 2010. и 2011. годину. Број повређене деце у својству возача има релативно стабилан
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пад након 2011. године, а број повређене деце пешака има тренд пада након 2010.
године, али благо осцилује. Са друге стране, број повређене деце у својству путника
нема тренд пада и осцилује у посматраном периоду, а у 2015. години је повређено
највише деце путника, у посматраном шестогодишњем периоду.

ПОВ деца - укупно
1629 1640

ПОВ деца возачи
268

273
231

1537
1498

208

186

192

1474 1465

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тренд броја повређене деце
– укупно7

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тренд броја повређене деце
возача

ПОВ деца путници

ПОВ деца пешаци
665
584

552

580

555

801

781
467

748
696

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тренд бр. пов. деце пешака

3.

715

733

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тренд бр. пов. деце путника

ПОЗАДИНА ПРОБЛЕМА

У најразвијенијим земљама света, које су проблем страдања деце
идентификовале годинама, па и деценијама уназад, у образовни систем одавно је
утиснут и део који се бави саобраћајем. И док у овим земљама такав принцип даје
жељене резултате, у Републици Србији је у последњих 25 година удео саобраћајног
образовања и васпитања у наставним плановима и програмима готово
маргинализован. Као последица ове промене, деца имају мање знања и вештина
неопходних за безбедно учешће у саобраћају, него што је то било раније. Такав
тренд захтевао је да се покрену активности које ће поново успоставити
запостављени процес саобраћајног образовања и васпитања, и тако поставити
Поред својстава возача, пешака, путника, одређени број деце повређен је у
својству јахача или тераоца стоке, али с обзиром на малу бројност тих група, оне
нису исказиване посебно, већ само у укупном броју повређене деце по годинама.

7
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темељ, како за безбедно учешће деце у саобраћају, тако и за изградњу исправних
ставова у саобраћају који ће доћи до изражаја и у каснијим фазама живота.
Један од основних задатака Агенције за безбедност саобраћаја од самог почетка
рада био је да се осмисли концепт који ће истовремено покренути јавност и
институције, али и дати оквире за рад са децом у области безбедног понашања у
саобраћају. Са том идејом, Агенција за безбедност саобраћаја покренула је 2011.
године кампању „Пажња сад!“. Кампања је замишљена са намером да се утиче на
масовне погрешне појаве и ставове који су свакодневно доводили до лоших одлука,
које су за последицу имале губитак дечијих живота. Дакле, само једна свеобухватна
и општеприсутна активност могла је постићи да се истовремено утиче на велики
број учесника у саобраћају, а пре свега родитеља, од чијег понашања у највећој мери
и зависи безбедност деце у саобраћају. Улога родитеља у овом процесу је, уз улоге
васпитача и учитеља, од пресудног значаја, јер поред усменог преношења свих
важних информација које деца треба да упамте и усвоје, родитељи својим примером
у значајној мери утичу на то како ће се деца понашати у саобраћају.
4.

КАМПАЊА „ПАЖЊА САД!“

Кампања „Пажња сад!“ планирана је, осмишљена и покренута на основу
познатих чињеница у вези са циљном групом којој се обраћа, а то су деца узраста
од 5 до 8 година. У овом узрасту, дечије способности опажања, обрада информација,
моторика и знање су у развоју. Процес размишљања код деце предшколског и
млађег школског узраста је везан за конкретну ситуацију „сада и овде“. Деца овог
узраста нису довољно зрела да унапред предвиде опасност. Имајући све ово у виду,
било је неопходно сконцентрисати се на основна правила по питању безбедног
кретања тротоаром, кретања путем на ком нема тротоара, кретања у колони,
преласка улице на пешачким прелазима, начина на који се улица прелази, вожње
бицикла, вожње аутомобилом, и сл.
Деца у узрасту који обухвата циљну групу још увек живе у свету игара, цртаних
јунака и безбрижности. Зато је идеја током креирања кампање била да се комуникација
са децом у потпуности уклопи у тај свет. На тај начин би оно што деци треба пренети
она прихватила и уградила у своје понашање. Са овом идејом, осмишљен је
илустровани јунак, односно маскота кампање – Пажљивко. Пажљивко је
десетогодишњи дечак, који добро познаје саобраћајне прописе и жели да своје знање
пренесе млађим другарима, и створен је као упечатљиво и умиљато лице кампање.
Лик је осмишљен водећи се искуствима бројних кампања из иностранства
посвећеним деци, које су базиране су на цртаним ликовима. Увиђајући утицај и
распострањеност имена и лика Пажљивка, од 2014. године је име кампање и
званично промењено у „Пажљивко“.
Основни елементи кампање у безбедности саобраћаја су (Липовац, К., 2008):
1) циљ кампање,
2) циљна група,
3) порука (кратка, јасна, једнозначна),
4) средство преношења поруке,
5) период (време) извођења кампање,
6) експериментална и контролна група и
7) подршка кампањи (стручна, политичка, нормативна, финансијска,
медијска и полицијска).
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4.1.

Циљ кампање

Циљ ове кампање је повећање безбедности деце у саобраћају, односно смањење
њиховог страдања, али и уопште минимизирање броја опасних ситуација у којима
учествују деца. Овај циљ може се достићи само мултидисциплинарним приступом,
на првом месту едукацијом и примењеним адекватним решењима.
4.2.

Популација (циљна група)

Основна популација, тј. циљна група кампање су деца, узраста од 6 до 8 година.
Имајући у виду број деце и локације на којима се деца могу појавити у саобраћају,
циљна група кампање је и шира популација, пре свега:
- Деца млађа од 6 година, која кроз кампању стичу основна знања за безбедно
понашање у саобраћају;
- Родитељи деце овог узраста, који својим понашањем, односно давањем
примера, уче своју децу како се правилно учествује у саобраћају;
- Остали чланови породице и дечијег окружења, са којима деца учествују у
саобраћају који својим понашањем, односно давањем примера, уче своју
децу како се правилно учествује у саобраћају;
- возачи моторних возила, који повећаном пажњом у вожњи могу значајно
допринети повећању безбедности деце.
4.3.

Порука кампање

У процесу планирања ове сложене кампање, која има више циљних група,
планирано је и више различитих порука, упућених појединим циљним групама.
Задатак сваке од њих је да на недвосмислен начин пренесе поруку о значају
исправног понашања у саобраћају.
Основна порука, која се и у годинама реализације кампање издвојила је: „Буди и
ти Пажљивко!“ Ова кратка, јасна и недвосмислена порука је од почетка деци била
веома пријемчива, тако да је жеља деце да постану безбедни као Пажљивко
дефинисана њоме.
4.4.

Средство преношења поруке

Кампања „Пажња сад!“ изводи се средствима масовне комуникације,
укључујући телевизију, радио, штампане материјале и интернет.
Штампани материјали:
- Књига „Пажљивкова правила у саобраћају“;
- Брошура за родитеље и учитеље;
- Постер за учионицу „Пажљивкова правила у саобраћају“;
- Радни листови за децу;
- Распоред часова.
Аудио-визуелне поруке - ТВ спотови:
- ТВ спотови у којима су циљна група родитељи, са саветима како да заштите
своје дете у вожњи;
- ТВ спотови у којима су циљна група родитељи, са саветима како да заштите
своје дете као пешака, односно дају исправан пример;
Серијал анимираних филмова „Пажљивко“. У овом серијалу обрађене су све
ситуације у којима се деца могу наћи у саобраћају.
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Материјали из кампање - књига „Пажљивкова правила у саобраћају“,
распоред часова, анимирани филм „Пажљивко“

Аудио поруке:
- Три песме дечјег хора, у чијим текстовима су обрађене теме пешачења до
школе, понашања на семафору и у вожњи.
Различити промотивни материјали:
- светлоодбојне наруквице,
- качкети,
- дечије мајице,
- светлоодбојна трака за кључеве,
- привесци за кључеве, и др.
4.5.

Период извођења кампање

За разлику од већине превентивних активности усмерених на децу, које трају
углавном током септембра, ова кампања траје непрекидно, током целе године. С
обзиром на искуство да су деца најугроженија на почетку и на крају школске године,
интензитет активности је у тим периодима је сразмерно већи.
4.6.

Експериментална и контролна група

Формирање експерименталне и контролне групе један је од важних елемената
сваке кампање. Овај корак је битан како би се измерили ефекти кампање, поређењем
понашања оне групе људи на које је кампањом деловано и групе на коју кампањом
није деловано.
Имајући у воду да је кампања реализована средствима масовне комуникације,
односно да су њоме практично обухваћена сва деца у Републици Србији, нису
формиране контролне групе у овом смислу, већ је замишљено да иста популација
деце посматрана пре и након кампање.
4.7.

Подршка кампањи

У подршку кампањи од почетка реализације биле су укључене институције које
се баве образовањем и безбедношћу деце, а пре свега Министарство просвете, науке
291

Никола Брборић, Душко Пешић, Томислав Петровић, Бранко Стаматовић, Александар Пурић
ПРЕВЕНТИВНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ – КАМПАЊА „ПАЖЉИВКО“

и технолошког развоја, Министарство саобраћаја и Министарство унутрашњих
послова. Подршку кампањи пружају медијске куће, које су у великом обиму емитују
садржаје кампање, на првом месту серијал анимираних филмова. Једна од кључних
подршки дошла је из локалних самоуправа, које су активно укључене у
организацију интерактивних саобраћајно-образовних часова.
5.

АНАЛИЗА ДОСАДАШЊЕГ РАДА И РЕЗУЛТАТА КАМПАЊЕ
„ПАЖЊА САД!/ПАЖЉИВКО“

Узевши у обзир податке о смртном страдању деце у саобраћају, у периоду од
када се реализује кампања, што је обрађено у поглављу 2. овог рада, очигледно је да
је број деце у континуитету смањиван у периоду од 2011. до 2014. године. У 2015.
години, промењен је тренд, јер је у ово години по први пут, након 5 година у
континуитету, повећан број погинуле деце у саобраћају. Када је реч о броју
повређене деце, постоји тренд смањења на дужи рок, уз „искакање“ које се догодило
у 2013. години.
За потребе овог рада, спроведено је и пилот истраживање (интернет анкета), како
би се утврдила информисаност родитеља и деце о кампањи, односно лику
„Пажљивка“, као и евентуални утицај на њихове ставове и понашање. У анкети су
учествовали родитељи деце старости од 5 до 12 година (деца старости 12 година,
била су ученици првог разреда када је почела кампања.
Највећи део испитаника са децом у саобраћају учествује сваког дана (готово
80%), а њих 19% учествује више пута недељно. Са децом у саобраћају, родитељи
најчешће учествују у возилу, било као путници или возачи (око 67%), а затим као
пешаци (28,6%). Субјективни осећај ових родитеља је да немају изражен став о
својој безбедности у саобраћају, јер преко 58% њих изјављује да се у саобраћају „не
осећају ни безбедно, ни небезбедно“, а остали одговори су равномерно распоређени,
с тим да је за нијансу више оних који се осећају безбедно.

Одговори на питања у вези са учешћем у саобраћају и субјективном утиску о
ризицима
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Одговори на питања у вези са препознатљивошћу кампање „Пажљивко“

За кампању „Пажљивко“ чуло је више од 76% испитаних, а о садржају ове
кампање претежно су се информисали путем интернета (43,1%), затим у школи и на
телевизији (по 19,6%) и кроз штампане материјале (17,6%).

Одговори у вези са садржајем и перцепцији ефеката кампање „Пажљивко“

Када је реч о садржају кампање, готово половина испитаника (47,5%) сматра да
су они веома добро конципирани, и да су теме адекватно обрађене. Нешто мање од
трећине испитаних (27,9%) сматра да су материјали корисни, али и да их треба
унапредити.
На крају анкете, од испитаника су затражени и они најзначајнији одговори, а то
је утицај кампање, односно садржаја и порука на знање и понашање, како деце, тако
и њих. У највећој мери, утицај кампање на децу је позитиван. Убедљиво највећи
проценат родитеља (77,4%) изјавио је да деца у великој мери усвајају знања,
разговарају са старијима, и траже од њих да се понашају онако како их Пажљивко
учи, док око 15% (15,1%) деце усваја знања и поруке, али са родитељима не
разговара о томе. Известан број родитеља (7,5%) изјављује да кампања није имала
утицаја на њихову децу.
Утицај кампање на понашање одраслих је, према одговорима датим у анкети,
веома снажан. Наиме, преко 90% родитеља (92,7%) изјавило је да се њихово
понашање у одређеној мери (делимично или потпуно) променило, захваљујући
293

Никола Брборић, Душко Пешић, Томислав Петровић, Бранко Стаматовић, Александар Пурић
ПРЕВЕНТИВНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ – КАМПАЊА „ПАЖЉИВКО“

порукама кампање, односно комуникацијом са децом на ову тему. Веома мали
проценат њих (7,3%) изјавило је да поруке ове кампање нису биле довољно снажне
да промене њихове ставове и понашање.
6.

ЗАКЉУЧАК

Од почетка осмишљавања концепта будуће кампање посвећене безбедности деце,
један од кључних циљева био је да се ова веома важна активност поново врати у школе,
односно да се учитељи подстакну да са децом редовно обрађују теме из саобраћаја.
Од 2011. године, до данас, саобраћајно-образовни час са Пажљивком видело је
више од 70.000 малишана, предшколаца, ђака првих и других разреда основних
школа, у преко 100 градова и села у Србији. Утисак са ових посета је такав да, и
поред тога што долазе нове генерације, генерације које се ослањају на нове садржаје
и технологију, начин рада који је представљен кроз „Пажљивкове часове“ и даље
представља један од најуспешнијих модела за усвајање знања и вештина.
Како је од почетка и предвиђено, кампања „Пажљивко“ је редовно обогаћивана
новим материјалима – серијом анимираних филмова „Пажљивко“, илустрованом
књигом „Пажљивкова правила у саобраћају“, новим постерима и различитим
материјалима - поклонима, који служе да појачају мотивацију деце, али и да
повећају видљивост малишана, а које су они са великом радошћу примали и
користили. Серијал анимираних филмове је, поред емитовања на ТВ станицама,
постављен и на Youtube канал Агенције, и тренутно има више милиона прегледа
посетилаца. Књига „Пажљивкова правила у саобраћају се већ три године штампа у
тиражу за све ученике првог разреда основних школа у Републици Србији.
У претходним годинама, „Пажљивко“ је постао национални „бренд“. У јесен
2013. године, Пажљивко је по први пут прешао и границе наше земље, посетом
Републици Српско - Бања Луци, Бијељини и Добоју.
Кампања „Пажљивко“ наставља се пуним интензитетом. Одрастају нове
генерације малишана које ће Пажљивко, уз велику посвећеност, желети да научи
нечему новом и помогне им да утврде оно што већ знају о саобраћају. Уосталом,
оваква обавеза задата је и у Националној стратегији за безбедност саобраћаја, где је
као циљ постављено да у 2020. години ниједно дете не погине у саобраћајним
незгодама.
7.
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ПОЛИЦИЈСКИ ПОСЛОВИ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ У
САОБРАЋАЈУ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ПРИМЕРУ ГРАДА
БЕОГРАДА
THE POLICE AFFAIRS IN THE SYSTEM OF TRAFFIC SAFETY IN
LOCAL COMMUNITIES AT EXAMPLE OF THE CITY OF BELGRAD
Драган Лончаревић1, Златко Беленцан2, Благоје Милинић3, Недељко Муњас4
Резиме: Оперативни послови саобраћајне полиције, ПУ за Град Београд, тежишнe су
активности у процесу управљања безбедношћу саобраћаја на подручју Београда. Кроз
превентивне и репресивне садржаје рада полиција контролише поштовање прописа из
области саобраћаја, интервентно регулише саобраћај, документује и процесуира саобраћајне
прекршаје, обрађује саобраћајне незгоде, непосредно обавља и друге безбедносне
активности, прати обележја и показатеље безбедности саобраћаја и чини их доступним
заинтересованим субјектима. Развијање модела рада полиције у безбедности саобраћаја у
локалној заједници приоритетан је задатак у процесу успостављања одрживог модела
управљања безбедношћу саобраћаја. У раду су приказане могућности праћења саобраћајних
незгода применом ГИС алата, временско просторне анализе, апсолутни и релативни подаци
о саобраћајним незгодама и контроли учесника у саобраћају на територији надлежности ПУ
за Град Београд у периоду од 2011-2015.године. Предложене су мере од којих се очекују
одређени ефекти на смањивању ризика страдања учесника у саобраћају.
Кључне речи: безбедност у саобраћају у локалној заједници, саобраћајна полиција, ГИС,
контрола,
Abstract: Operational affairs of The Traffic Police, PD for the City of Belgrade, are the brunt of
the activities in the process of traffic safety management in the Belgrade area. Through preventive
1 Драган Лончаревић, инж саобраћаја, МУП Р Србије,Управа саобраћајне полиције ПУ за град
Београд, loncarevic.dragan@gmail.com
2 Златко Беленцан, мастер правних наука, МУП Републике Србије, Управа саобраћајне полиције у
седишту, помоћник начелника Управе, zlatkobelencan@gmail.com
3 Мр Благоје Милинић, дипл. инж., стручни сарадник НАВАК, Београд, bmilinic@yahoo.com
4
Недељко Муњас, Муп Р Србије , Управа саобраћајне полиције ПУ за град Београд, заменик начелника
Управе, munjasmunjas@gmail.com
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and repressive contents of work the Police controls in compliance with regulations on traffic rules,
interventional regulating of traffic, documents and prosecute traffic offenses, prosecute traffic
accidents, immediately perform other security activities, monitor characteristics and indicators of
traffic safety and makes them available to interested parties.Developing of the model work at the
Police in traffic safety in local community is a priority task in the process of establishing a
sustainable model of managing of traffic safety.In work are presented the possibilities of monitoring
the accidents by applying GIS tools, time spatial analysis, absolute and relative data of traffic
accidents and control of traffic participants on the territory of the jurisdiction of the PD of the City
of Belgrade for the period 2011 - 2015 year.Of proposed measures are expected to give certain
effects on reducing the risk of the traffic accidents.
Keywords: traffic safety in local community, traffic police, GIS, control traffic safety, traffic police,
GIS, control

1.

УВОД

Развој саобраћајног система свакодневно поставља нове и сложеније захтеве
безбедносне заштите, како на националном тако и на нивоима локалне заједнице.
Свако ново сазнање, у саобраћајном систему, отвара и нове могућности заштите
безбедности. Деловање саобраћајне полиције и место које заузима у организацији
безбедности саобраћаја, захтева њено праћење и одговарајуће реаговање на
безбедносне изазове и унапређивање сопствене праксе рада. Крајњи очекивани
ефекти рада полиције су смањивање стопе саобраћајних незгода и тежине
последица, минимизовање временских губитака у саобраћајним токовима, ефикасно
сузбијање, откривање и документовање саобраћајних прекршаја и кривичних дела
против безбедности јавног саобраћаја. Сходно наведеним поставкама у раду је као
један сегмент активности дата анализа обележја саобраћајних незгода и
саобраћајних прекршаја на подручју Града Београда, за период 2011.-2015.године.
У првом делу приказани су, компаративно по годинама, подаци о броју
саобраћајних незгода са
тежином последица, као и подаци о откривеним
саобраћајним прекршајима. У другом делу рада приказан је на примеру ефикасан
начин исказивања и праћења саобраћајних незгода и прекршаја. У завршном делу
дат је предлог начина усмеравања полицијских послова у непосредној контроли
саобраћаја и управљању безбедношћу саобраћаја.
2.

ПОЛИЦИЈСКИ ПОСЛОВИ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Полиција послове у безбедности саобраћаја најчешће конкретизује кроз:
саобраћајно – полицијски надзор над одвијањем саобраћаја; интервенто регулисање
саобраћаја; откривање и документовање саобраћајних прекршаја; обезбеђење лица
места; вршење увиђаја саобраћајних незгода и обраду увиђајне документације;
откривање криминалитета и других деликата у саобраћају; обезбеђивање саобраћаја
у посебним приликама; саобраћајно инжењерство - аналитичко праћење,
предвиђање и подршку у организовању безбедносне заштите; надзор у обуци и
полагању возачких испита; контролу вршења техничких прегледа возила;
одржавању путева и саобраћајне сигнализације; прекршајни поступак и спровођење
заштитних мера; иницирање административно – регулативног утицаја на
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унапређењу безбедности саобраћаја; развијање посебних програми заштите
безбедности деце и других рањивих учесника у саобраћају; развијање база података;
сарадњу са стручном и општом јавношћу; праћење и пројектовање мера заштите
безбедности у саобраћају; мера сопственог развоја и др.
Организационо устројство саобраћајне полиције уређено је у оквиру
Министарства унутрашњих послова /МУП/. На републичком нивоу у оквиру МУП
функционише Управа саобраћајне полиције /УСП/. На нивоу локалне заједнице у
оквиру Полицијске управе /УП/ функционише управа или одељење саобраћајне
полицији и на подручју одређених општина саобраћајни сектор у оквиру подручне
полицијске испоставе. У Београду у оквиру Полицијске управе за Град Београд
саобраћајна полиција организационо је устројена у Управи саобраћајне полиције и
саобраћајним секторима у приградским полицијским испоставама.
3.

АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

У раду су приказани подаци о саобраћајним незгодама и тежини последица
насталих у тим незгодама, које су се догодиле на путевима на подручју Града
Београда у периоду од 2011 – 2015. године, саобраћајним прекршајима,
активностима полиције у контроли и интервентном регулисању саобраћаја и
праћењу обележја безбедности саобраћаја.
У табели 1 су приказани компаративни подаци по годинама, броја саобраћајних
незгода са настрадалим лицима и број настрадалих лица по последицама као и број
поднетих захтева за покретање прекршајних поступака за прекршаје уочене у
непосредним контролама учесника у саобраћају
Табела 1 Број саобраћајних незгода, настрадалих лица и поднете прекршајне
пријаве на територији ПУ за град Београд 2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
СВЕГА
18.508
16.752
16.687
16.132
15.912
УКУПНО СН
83.991
22%
20%
20%
19%
19%
100%
3.119
3.349
3.768
3.802
4.253
Са настрадалим
18.291
17%
18%
21%
21%
23%
100%
13.403
12.919
12.330
11.569
Са материјалном штетом 15.389
65.610
23%
20%
20%
19%
18%
100%
4.763
5.349
5.509
6.363
УКУПНО НАСТРАДАЛО 4.437
26.421
17%
18%
20%
21%
24%
100%
127
116
104
101
Погинуло
136
584
23%
22%
20%
18%
17%
100%
776
660
710
775
ТТП
711
3.632
20%
21%
18%
20%
21%
100%
3.860
4.573
4.695
5.487
ЛТП
3.590
22.205
16%
17%
21%
21%
25%
100%
ПП из контроле саобраћаја 209.620 186.337 208.973 257.006 302.585 1164.521
16%
18%
22%
26%
100%
18%
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У посматраном периоду евидентан је пад укупног броја саобраћајних незгода
(Графикон 1) као и повећање броја поднетих захтева за покретање прекршајног
поступка за прекршаје откривене у непосредној контроли саобраћаја (Графикон 2).
Подаци указују на смањење броја саобраћајних незгода и појачан рад саобраћајне
полиције у контроли и интервентном регулисању саобраћаја у 2014. и посебно у
2015. години
ПП из контроле саобраћаја
350000
302585

300000
257006

ПП пријава

250000
209620

200000

208973
186337

150000
100000
50000
0
2011

2012

2013

2014

2015

Година

Графикон 1.

Графикон 2.

У посматраном временском периоду показатељ укупног броја саобраћајних
незгода са настрадалим лицима, као и број настрадалих лица расте (Графикон 3).
Анализирајући СН, по тежини последица, евидентно је смањење броја погинулих
лица (графикон 4, на испрекиданој линији се очитава број смртно настрадалих).
Међутим забрињава раст пријављених лаких телесних повреда у саобраћајним
незгодама са 3590 на 5487. Одређена сазнања указују да поједини учесници
саобраћајне незгоде пријављују лаке телесне повреде (најчешће повреде вратног
дела кичме), и код минималних оштећења возила (у виду огреботина), ради наплате
штете од осигурања.
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Временска (месечна) дистрибуција дешавања саобраћајних незгода са
настрадалим лицима и броја поднетих прекршајних пријава- ПП (графикон 5 и 6)
указује на одређену корелативну повезаност. Повећана активност саобраћајне
полиције резултовала је повећаним бројем санкционисаних саобраћајних прекршаја
у другој половини 2014. и у 2015. години. Стручна анализа података из графикона 5
и 6 указује на потребу усаглашавања оптималног присуства припадника
саобраћајне полиције и контроле саобраћаја у критичним месецима догађања
незгода (јун, септембар-новембар).

Број поднетих ПП пријава по месецима
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На графиконима 7 и 8 приказана је анализа поднетих захтева за покретање
прекршајног поступка, по структури прекршаја, из члана 333 ЗБС (Новчана казна у
износу од 5.000 динара), откривених у контроли саобраћаја. Од свих поднетих
захтева 84% односи се на 6 прекршаја: некоришћење сигурног појаса у моторном
возилу за време вожње - 22%; кретање површином која није намењена за саобраћај
оне врсте возила којим управља -21%; непрописно заустављање или паркирање
возила -19%; непоштовање саобраћајне сигнализације -11%; коришћење телефона
за време вожње без опреме која омугаћава телефонирање без ангажовања руку -8%;
управљање возилом под дејством алкохола више од 0,30 до 0,50 mg/ml. - 4% и
кретање на путу ван насеља брзином која је од 21 до 40 km/čas већа од дозвољене и
кретање на путу у насељу брзином која је од 11 до 20 km/h већа од дозвољене 2+1%.
Истовремено код саобраћајних незгода 91% захтева се односи на члан 333 ЗБС, и то
на тачку 9 непрописно извођење радњи возилом 54% и тачку 43. недржање
безбедног одстојања између возила 37% .
Сагледавајући захтеве за покретање прекршајног поступка за прекршаје из члана
332 ЗБС (Новчана казна у износу од 6.000 до 20.000 динара), 83% поднетих пријава
односи на 5 прекршаја: кретање на путу у насељу брзином која је од 21 до 50 km/h
већа од дозвољене и кретање на путу ван насеља брзином која је од 41 до 60 km/h
већа од дозвољене 40% + 3%; управљање возилом под дејством алкохола више од
0,50 до 1,20 mg/ml 22%; управљање возилом након истека регистрационе налепнице
8%; истекла важност возачке дозволе до 6 месеци 5% и вожња у забрањеном смеру
на путу за саобраћај у једном смеру 5%. Истовремено у саобраћајним незгодама као
пропусти евидентирана су 4 прекршаја из члана 332 ЗБС у 88% пријава и то:
неприлагођена брзина особинама и стању пута,густини саобраћаја.... 37%;
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непоштовање првенства пролаза 33%; кретање на путу ван насеља брзином која је
од 41 до 60 km/h већа од дозвољене 8% и кретање на путу у насељу брзином која је
од 21 до 50 km/h већа од дозвољене 10%.
Структура прекршаја из Члана 333 откривених у контроли
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У циљу поузданог праћења просторне дистрибуције саобраћајних незгода
извршено је геокодирање места саобраћајних незгода. Најпре су геокодирани
километар стубови који су коришћени за препознавање места незгоде, а затим на
основу увиђајне документације и место незгоде уз коришћење ГИС алата. Анализом
су добијене прегледне мапе на којима се могу уочити опасна места и опасне деонице
на Обилазници око Београда.
На основу раположивих података и извршених аналализа геореференцире су
саобраћајне незгоде уз могућност селектовања и приказивања по било ком пољу
формиране базе нпр. према врсти и типу незгода, а што је приказано на мапи (Слика
1). На приказаној мапи могуће је лако уочити делове Обилазнице на којима
доминирају поједине врсте саобраћајних незгода, а што омогућава да се лако и брзо
створи јасна слика о безбедности. На овај начин издвојене су деонице од 566-568
км, 575-578 км, 585-587км и 595 км, као деонице са највећим бројем саобраћајних
незгода насталих у сударима возила која су се кретала из супротних смерова.На исти
начин уочена су места на којима је најчешћа појава судара возила која се крећу у
истом смеру, као што су деонице од Добановачке петље до 568 км стуба, од 586 до
590 км стуба, 593 км стуба и од 595 до 596 км стуба (ауто пијаца Бубањ поток).
У другом примеру је извршено мапирање саобраћајних незгода у односу на
месеце у току године односно годишња доба, тако да су препознате деонице на
којима је повећан број саобраћајних незгода у зимском периоду или у летњем
периоду у току туристичке сезоне. Као посебно опасне деонице у зимском периоду
су препознате деонице од 577-578 км стуба (мост на Сави) и од 585 до 589 км стуба
(испред тунела Стражевица). На основу ове анализе омогућено је управљачу пута
да планира потребе за појачаним зимским одржавањем пута на деоницама које су
посебно препознате као опасне у зимском периоду односно да на наведеним
локацијама лоцира дежурне екипе
Сличним поступком обрађене су и саобраћајне незгоде на Државном путу IБ
реда 22, тзв Ибарској магистрали (Слика 2) и на основу жељених упита добијене су
прегледне мапе на којима се могу уочити опасна места и деонице. са приказом места
СН и последицама.
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На основу овакве анализе препознате су следеће деонице и то: од километар
стуба 213 до 217, од 220 до 222, од 226 до 228, од 234 до 236, од 242 до243.Ако
прикажемо СН по последицама лако је уочити места СН са најтежим смртним
последицама 222-226, 233-236, 241-244 и 259-261 км стуб.На мапи просторне
расподеле саобраћајноих незгода са упитом приказа по виду незгода у високој
резолуцији са могућношћу зумирања поједних изабраних деоница лако је
детектовати да се на деоници 257-259 дешавају излетања возила ван коловоза,на
деоници 225-227 и 234-236 судари из супротних смерова, судари при вожњи у истом
смеру 214-216 и 239-240, док је страдање пешака забележено код км стуба 216, на
деоницама 241-242 и 258-259
Анализа саобраћајних незгода је једна од најважнијих анализа која омогућава
правилно сагледавање стања бебедности саобраћаја на неком подручју. Подаци
добијени на основу такве анализе омогућавају правилно и транспарентно
сагледавање тренутног стања, као и уочавање постојећег тренда у погледу
безбедности саобраћаја на неком подручју. Овако добијени подаци чине полазну
основу за сва планска деловања у безбедности саобраћаја, јер без оваквих анализа
није могуће сагледати стварно стање саобраћајног система, нити формирати и
предузети планске мере и акције за подизање нивоа безбедности саобраћаја.
Феноменолошка анализа саобраћајних незгода указује на проблеме у саобраћајном
систему, односно открива који су то временски периоди или просторне локације
угроженије од других, односно мање безбедне за кориснике саобраћајног система
На овај начин је могуће смањити трошкове и најефикасније искористити
расположиве ресурсе, јер се не делује на широку популацију и стално, већ у тачно
предвиђеним временским периодима и на тачно утврђену локацију и популацију, а
што даје боље ефекте и захтева мање ресурсе.

W

Слика 1.

Слика 2.

Одређена лица ангажована на пословима безбедности саобраћаја (најчешће нису
саобраћајне струке или немају довољно стручних знања о управљању у безбедности
собраћаја) често имају став да је принуда основ за безбедност саобраћаја, те да се
принудом долази и до значајних буџетских средстава-прихода. Овак приступ
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апсолутно није прихватљив. Ако упоредимо штете настале у СН са настрадалим
лицима користећи нпр кориговани модел UNITE (процењени трошкови смрне
незгоде 650.000 Еур, ТТП 90.000 и ЛТП 6.500 ) и очекивани прилив средстава од
поднетих пријава у посматраном периоду лако је израчунати однос према том
параметру.Штете од СН у наведеном периоду су 850.815.000 Еур, а прилив од
поднетих захтева за прокретање прекшајног поступка је око 70.690.860 Еур, па је
очигледна већа корист од повећања безбедности у односу на лаичке мере принуде.
Посматрајући те релације штета једне смртне СН је као прилив од 15 476
реализованих пријава из члана 333 Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Резултате рада саобраћајних патрола не треба посматрати кроз број захтева за
покретање прекршајног поступка, напротив, приоритет треба дати безбедности
односно смањењу страдања људи и мере принуде усмерити на пропусте који су
узроци и околности настанка СН.
Међутим, контрола саобраћаја не може занемарити ни принуду, а и сама принуда
има одређени превентивни учинак. Наиме, најбоље је ако се кроз контролу настоје
открити и под удар принуде ставе најопаснија понашања, она до којих најчешће
долази до саобраћајних незгода. С тим у вези, структура откривених прекршаја
требала би да одговара структури узрока, односно грешака због којих настају
саобраћајне незгоде. Према неким искуствима, најбоље је ако се индекс принудних
мера креће 15-205 захтева за покретање прекршајног поступка на једну саобраћајну
незгоду са настрадалим лицима на истом подручју и у истом времену.
4.

ЗАКЉУЧЦИ
Систематичност и успешност рада полиције у безбедности саобраћаја, у реалним
саобраћајним условима, одражава се кроз показатеље учесталости сабраћајних
незгода, узрока и тежини последица, показатеље учесталости и трајања застоја и
успорења у саобраћају, показатеље поштовања прописа у саобраћају, показатеље
броја и структуре откривених и санкционисаних прекршаја примерених ризицима у
саобраћају. У процесу организовања и спровођења полицијске контроле саобраћаја
потребно је, на свим нивоима организованости, континуирано пратити постојеће
стање, стручно планирати полицијске послове, предвиђати промене и обележја,
конкретизовати циљеве, мере, задатке и процедуре спровођење по просторном и
временском одређењу уз уважавање постојећих капацитета. Оцена ефикасности
полицијских активности у контроли саобраћаја могућа је кроз редовну евалуацију
засновану на аналитичким подацима, уз обезбеђивање повратне спреге на
организацију и безбедност саобраћаја. У овом процесу почетни предуслов је
ефикаснији непосредан рад старешина саобраћајне полиције у праћењу обима,
структуре и промена у саобраћају, по патролним секторима и временским
периодима у току дана, броја саобраћајних незгода, њихових узрока и последица, уз
предвиђање просторне и временске локације ризика и опасности на путу праћење
учесталости, врсте саобраћајних прекршаја. На наведеним поставкама потебно је
ангажовати расположиво људство,средства и опрему. Овакав приступ могућ је само
ако је саобраћајна полиција стручно оспособљена и опремљена одређеном опремом
за праћење и документовање непрописних радњи у саобраћају.
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Полазећи од чињенице да је безбедност саобраћаја научна дисциплина која се
бави штетним последицама саобраћаја а да се саобраћај као релативно млада област
непрекидно развија, неопходно је и да саобраћајна полиција у свом раду прихвата и
примењује резултате сопствених и стручних истраживања у области безбедности
друмског саобраћаја која чине једну објективну основу за креирање и реализацију
политике безбедности. Ти резултати значајни су за откривање узрока угрожавања
безбедности саобраћаја, утврђивање мера за отклањање узрока и ублажавање
последица саобраћајних незгода.
Конкретно мерило стручности саобраћајне полиције везано је за резултат у виду
делимичног или потпуног остварења циља. Циљ је јасан, безбедан саобраћај
примерен објективним околностима, стручна и опремљена саобраћајна полиција.
Уважавајући наведене ставове мере заштите безбедности учесника у саобраћају
могуће је груписати као опште-превентивне, техничко-регулативне и репресивне.
Одређене мере директне заштите безбедности у саобраћају, могуће је спровести
брзо, ефиксно и са малим улагањима:
o Идентификовање опасних деоница и места страдања учесника у саобраћају са
моменталним доношењем мера и спроводљивих пројеката унапређења
безбедности.
o Успостављање равнотеже између мера непосредно везаних за побољшање
понашања учесника и мера за мањи ризик осталих фактора и чинилаца
безбедности саобраћаја
o Утицајем на безбедност јачати поверење локалне заједнице у саобраћајну
полицију кроз патролну делатност на путевима
o Успостављање непосредне контроле у препознатим зонама страдања, са
појачаним полицијским присуством у ризичним временским периодима, уз
интензивно спречавање и санкционисање непрописног понашања учесника у
саобраћају.
o Успостављање сталне контроле брзине на саобраћајницама где се возила брже
крећу, приоритетно у зонама угрожавања рањивих учесника, по потреби
постављати успориваче брзине „лежеће полицајце“, „вибрирајуће траке“
и сл.
o Редовно уклањање заустављених и паркираних возила која ометају пешачки
саобраћај, умањују видљивост и прегледност.
o Обезбеђивање извесности санкције за непоштовање обавеза кроз
нормативно-репресивне мере.
o Професионални стручан приступ БС и успостављање одговорности за стање
безбедности у свом делокругу рада.
o Увођење савремених инованативних метода и тактика у свом раду
5.
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АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА ПРОЛАСКА ВОЗАЧА НА
ЦРВЕНО СВЕТЛО У БЕОГРАДУ
ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS OF RED LIGHT DRIVERS
CROSSING IN BELGRADE
Александар Салевић1
Резиме: Светлосни саобраћајни знаци (семафори) се постављају како би регулисали кретања
по саобраћајним површинама истих или различитих видова саобраћаја на местима њиховог
укрштања. Поштовање светлосних сигнала ствара безбедан систем који се заснива на једном
начелу, начелу поверења. Ипак, непоштовање светлосних сигнала је појава која често доводи
до саобраћајних незгода са најтежим последицама. Такође, нарушавањем начела поверења
ствара се утисак да саобраћани систем није безбедан по његове учеснике. У овом раду је
вршено истраживање у којој мери возачи заиста поштују светлосне сигнале и који су то
фактори који могу утицати на понашање возача. Истраживање је вршено у Републици Србији
у главном граду Београду, на територији три општине. Одабир општина је био такав да
обезбеди анализа утицаја што већег броја фактора. Одабране општине су Чукарица као
периферијска општина града Београда, општина Стари град као општина старог градског
језгра и општина Нови Београд као једна од најразвијенијих и најсавременијих градских
општина. Поред општина као фактора који утиче на понашање возача, приликом
истраживања методом научног посматрања прикупљани су подаци и других фактора (доба
дана, постојање видео надзора, пол и старост возача). Сви прикупљени подаци су
анализирани и обрађени, тако да се на основу добијених података и применом Јетсове
функције непрекидности може закључити да ли посматрани фактори заиста утичу на
понашање возача. На основу добијених података дат је и предлог мера за унапређење
безбедности возача, али и свих осталих учесника у саобраћају у локалним заједницама.
Кључне речи: возачи, семафор, црвено светло, фактори, статистички тестови
Abstract: Traffic lights are installed to regulate traffic movement along the traffic surfaces of the
same or different transport types on the places of their crossing. However, violating the light signals
is a phenomenon that often leads to accidents with the most serious injuries. In this survey, the main
Александар Салевић, дипл. инж. саобраћаја, студент мастер студија, Саобраћајни факултет, Војводе
Степе 305, Београд, Србија, asteambg@gmail.com
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task is to investigate how much drivers really respect light signals and what are the factors that can
potentially affect the behavior of the driver. The research was conducted in the Republic of Serbia
in the capital city of Belgrade, in the territory of the three municipalities. Selected municipalities
Čukarica as peripheral municipalities of the City of Belgrade, Municipality of Stari Grad
municipality as the old part of the town and the municipality of Novi Beograd as one of the most
developed and modern municipality in city of Belgrade. In addition to the municipalities as a factor
affecting the behavior of the driver, research data was collected in other factors (time of day, the
existence of video surveillance, gender and age of the driver). All collected data were analyzed using
Jates’s correlation for continuity and processed so that the obtained data can conclude whether the
observed factors have influence on driver behavior. Based on the data obtained, the author suggests
measures to improve the safety of drivers, as well as all other traffic participants in local
communities.
Keywords: drivers, traffic light, red light, factors, statistics

1.

УВОД

Саобраћај представља делатност која се састоји у промени места људи, добара
или информација. Као самостална људска делатност саобраћај се издваја из
трговине, кроз групу људи који су само саобраћали и од тога живели (Липовац,
2008). Основна подела саобраћаја по видовима је на: друмски саобраћај, железнички
саобраћај, ваздушни саобраћај, цевовод, водени саобраћај, телекомуникације и
пренос информација.
Друмски саобраћај, као што је већ наведено, представља један од видова
саобраћаја који се реализује на путевима и као таквог га одликују одређене
предности, али и недостаци. Основне предности друмског саобраћаја у односу на
остале видове саобраћаја су флексибилност са аспекта корисника и возила,
омогућава да се транспорт обави од „врата до врата“, аутономност транспортних
средстава, изражена мобилност и друго. Међутим, друмски саобраћај, као
најзаступљенији вид саобраћаја има и своје недостатке који се огледају кроз високу
цену реализације саобраћајног процеса у односу на друге видове саобраћаја,
загађење животне средине, сложена организација, неефикасност са енергетског
аспекта и најзначајнија негативна последица друмског саобраћаја, саобраћајне
незгоде.
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, у Републици Србији, за
период од 2010. до 2014. године регистровано је 200.048 саобраћајних незгода у
којима је погинуло 3.265 лица, док је 93.567 лица повређено. Ипак, треба
напоменути да приказани број незгода представља само незгоде које су
евидентиране од стране полиције, и да поред наведеног броја постоји одређен број
саобраћајних незгода са мањом материјалном штетом која није евидентирана од
стране полиције, већ су такве незгоде регистроване од стране осигуравајућих
друштава, попуњавањем обрасца Европског извештаја. Подаци које је објавила
Агенција за безбедност саобраћаја показују да број погинулих лица, лица са тешким
и лаким телесним повредама у саобраћају, као и број саобраћајних незгода има
тренд опадања у периоду од 2010. до 2014. године.
Укрштање саобраћајних токова у нивоу неизбежно са собом изазива и већи број
веома опасних конфликата. Првенство пролаза може бити уређено као првенство
онога који се креће савременим коловозом (у односу на оне који долазе земљаним
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путем), затим троуглом, знаком STOP, семафорима или знацима које учесницима у
саобраћају дају овлашћена лица која непосредно регулишу саобраћај (Липовац,
2008).
Светлосни сигнални уређаји (семафори) се постављају на раскрсницама када за
то постоји оправдан разлог (проточност, повећан број саобраћајних незгода). Улога
семафора је да обезбеди безбедно кретање возила, тако што временски раздвајају
конфликтне токове возила и пешака. При пројектовању светлосног плана спречава
се истовремено кретање конфликтних токова уз обавезно постојање заштитног
времена. Саобраћај се реализује тако што сви учесници очекују од других да
поштују правила саобраћаја, а самим тим и саобраћајну сигнализацију. Пролазак на
црвено светло неретко изазива веома опасне конфликте који се тешко избегавају јер
остали учесници бивају изненађени насталом ситуацијом и немају времена да
реагују. Ово најбоље илуструју подаци о незгодама на раскрсницама у Београду који
су приказани у табели 1.
Табела 1. Саобраћајне незгоде које су се догодиле на раскрсницама у Београду у
току 2001. године

Тип раскрснице

Број раскр.

Семафоризована
Несемафоризована
Укупно

210
482
692

СН са мат.
штетом
547 (47%)
610 (53%)
1157 (100%)

СН по
раскр.
2,6
1,3
1,7

СН са
настрадалим

122 (77%)
37 (23%)
159 (100%)

СН по
раскр.
0,58
0,08
0,23

Непоштовање светлосних сигнала довело је до тога да су семафоризоване
раскрснице постале опасније од несемафоризованих раскрсница. Овој чињеници у
прилог иду подаци из табеле 1 који не само да показују да се више незгода догодило
на семафоризованим раскрсницама већ и да су ове незгоде много опасније. У
Београду се током 2001. године догодило два пута више саобраћајних незгода са
материјалном штетом и чак седам пута више незгода са настрадалим лицима на
семафоризованим раскрсницама у односу на несемафоризоване раскрснице уколико
се посматра број саобраћајних незгода по раскрсници (Липовац, 2008).
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Предмет истраживања је понашање возача при проласку кроз раскрсницу која је
регулисана светлосним сигналима на територији града Београда. Научним
посматрањем бележено је да ли возачи поштују светлосне сигнале и у којој мери. У
случају непоштовања свелосних сигнала, за возаче су бележени фактори као што су
пол возача, старост возача, као и фактори који нису директно везани за возача, а то
су постојање система видео надзора и доба дана када је вршено истраживање.
Oсновна обрада података вршена је у програму Microsoft Office Excel 2016, док
је сложенија анализа вршена у програму IBM SPSS 20. За процену утицаја и
постајања функционалне везе између променљивих и понашања возача је
коришћена Јетсова функција непрекидности (Yates’s ChiSquare for Continuity) због
малих димензија табела, 2 са 2. Добијањем коефициента ρ утврђивано је постојање
статистичке значајности између посматраних променљивих. Праг статистичке
значајности постављен је на 5% (0,05). Уколико је вредност коефициента ρ < 0,05
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усвајана је хипотеза да постоји статистичка веза између посматраних променљивих,
а у случају да је ρ > 0,05 одбацивана је хипотеза о постојању статистичке везе између
посматраних променљивих.
2.1.

Простор и време истраживања

Истраживање је спроведено у граду Београду, на општинама Чукарица, Стари
град и Нови Београд. Укупно је посматрано шест локација (семафора).
На територији општине Чукарица истраживање је вршено у Трговачкој улици на
укрштању са улицом Илије Ђуричића, смера ка насељу Беле воде (локација број
један). Семафор на територији општине Чукарица није опремљен системом видео
надзора.
Истраживање на општини Стари град је вршено на две раскрснице у Дечанској
улици. Прва раскрсница (локација број два), која је опремљена системом видео
надзора се налази код Трга Николе Пашића на укрштању са Влајковићевом улицом
смера ка Нушићевој улици. Друга раскрсница (локација број три) је на укрштању
Дечанске улице и Нушићеве улице смера ка Македноској улици. Локација је јако
прометна будући да се скретањем лево излази на Бранков мост који повезује
општину Стари град са општином Нови Београд. Удаљеност ове две локације
износи око 250 метара.
Четврта, пета и шеста локација на којој је вршено истраживање се налазе на
територији општине Нови Београд. Локације на којима је вршено посматрање су три
раскрснице, две које су опремљене системом за видео надзор и једна која није.
Локација број четири на којој је вршено истраживање је угао улице Јурија Гагарина
и улице Омладинских бригада смера ка Гандијевој улици, ова раскрсница није
опремљена систем видео надзора. Следећа раскрсница (локација број пет) на којој
је вршено истраживање је укрштање улице Булевар Михајла Пупина са улицом
Ушће код истоименог тржног центра. Ова раскрсница је опремљена системом видео
надзора, а посматрање је вршено у смеру ка улици Антифашистичке борбе.
Последња раскрсница на којој је вршено истраживање (локација број шест) је угао
улице Булевар Николе Тесле и улице Трешњиног цвета. Као и претходна, и ова
локација је опремљена камером за детекцију прекршаја проласка на црвени
светлосни сигнал у смеру ка тржном центру „Ушће“ где је и вршено посматрање.
Истраживање је спроведено у месецу августу 2016. године у периоду од 3 дана.
Како би се елиминисао могући утицај дана у недељи, истраживања су вршена у три
узастопне среде и то 17. августа на територији општине Чукарица и Нови Београд,
24. августа на територији општине Стари град и 31. августа на територији општине
Нови Београд. Дневно посматрање је вршено у преподневним часовима у периоду
од 09:30 до 12:00 часова, док је ноћно посматрање вршено у периоду од 19:30 до
23:00 часа.
2.2.

Циљ истраживања

Циљ истраживања је утврђивање индикатора безбедности саобраћаја који имају
утицаја на понашање возача у вези са поштовањем семафора. Поред тога, циљ је био
и утврдити на који начин посматрани фактори утичу на понашање возача.
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2.3.

Ограничења истраживања

Један од проблема са којим је ово истраживање било суочено је релативно мали
узорак возача који не поштују светлосне сигнале на семафорима. Наиме, позната је
чињеница да је мали број возача заиста спреман излагању ризику који са собом носи
пролазак на црвени светлосни сигнал. У укупном узорку који је износио 12.461
возило, уочено је 49 пролазака на црвени светлосни сигнал што је премало за
дубинску анализу. Из тог разлога су бележени подаци и за возаче који су кроз
раскрсницу прошли на жути светлосни сигнал, а сви ови возачи су окарактерисани
као „возачи који су показали склоност ка ризичном понашању“.
Ограничења представља и непостојање прецизне званичне базе података о
старосној структури возача. Ове вредности су ипак процењене помоћу података
добијених из других извора.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Приказани резултати су подељени у 3 одвојена дела ради њиховог лакшег
тумачења. У првом делу су дате опште карактеристике целокупног узорка. У другом
делу ће били приказани резултати детаљне анализе утицаја фактора који су
посматрани, а то су пол и старост возача, утицај постојања система видео надзора и
доба дана на ризично понашање возача приликом приласка раскрсници. У трећем
делу је приказан међусобни утицај посматраних фактора применом статистичких
тестова.
3.1.

Опште карактеристике целокупног узорка

Током истраживања, укупно је забележено 12.461 возило које је прошло кроз
посматране раскрснице. На слици 1 је приказан број возила чији је пролазак
забележен за сваку од посматраних раскрсница.

Слика 1. Укупан број возила на посматраним раскрсницама

Са слике 1 може се видети укупан број возила који је прошао кроз посматране
раскрснице током истраживања укључујући дневно и ноћно бројање. Из
приложеног се може уочити да је највећи број возила, а самим тим и интензитет
саобраћајног тока забележен на раскрсници улице Булевара Михајла Пупина и
улице Ушће. Са друге стране, најмањи број возила је забележен на раскрсници
улице Булевара Николе Тесле и улице Трешњиног цвета.
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На основу укупног узорка, забележено је 8.931 мушкараца возача, што чини око
72% укупног броја возача, и 3.530 жена возача, што чини преосталих 28% укупног
броја возача. Резултати показују да је мушкараца возача на територији посматраних
општина око 2,5 пута више у односу на жене возаче.
Од укупног броја возила, забележен је пролазак 7.540 возила током дневног
посматрања и 4.921 возило током ноћног посматрања.
Број возача чији је пролазак забележен кроз раскрснице које су опремљене
системом видео надзора и оних које нису је приближно једнак. Кроз раскрснице које
су опремљене системом видео надзора укупно је евидентиран пролазак 5.946
возила, док број возила чији је пролазак евидентиран кроз раскрснице које нису
опремљене системом видео надзора износи 6.515 возила.
Будући да у овом истраживању нису прикупљени подаци о старосној структури
возача целокупног узорка, већ само за возаче који су показали склоност ка ризичном
понашању, овај податак је процењен. Возачи су сврстани у две категорије: 1. Млађи
возачи (возачи старости до 30 година) и 2. Старији возачи (возачи старости преко
30 година). Подаци који су коришћени у овом истраживању су да возачи старости
до 30 година чине око 23% укупног броја возача, док око 77% чине возачи старији
од 30 година (Липовац, 2008). Процена је да је број возача млађих од 30 година који
су евидентирани у овом истраживању 2.866, док је број возача старијих од 30 година
процењен на 9.595 возача.
Укупно је забележено 234 возача који су је показали склоност ка ризичном
понашању проласком на жути или црвени светлосни сигнал, што је око 1,88%
укупног узорка од 12.461 возила. Од укупног броја возача који су показали склоност
ка ризичном понашању знатно је мањи број оних који су кроз раскрсницу прошли
на црвени светлосни сигнал, њих 49, што је око 21%.
3.2.

Појединачна анализа посматраних фактора

У наредном поглављу ће детаљније бити анализиран утицај свих посматраних
фактора на понашање возача приликом наиласка на семафоризовану раскрсницу.
Приликом укрштања података, коришћена је Јетсова функција непрекидности. У
табели 2 су приказани подаци о броју ризичних пролазака за сваки од посматраних
фактора као и резултати извршених статистичких тестова. Вредност коефициента ρ
је исписана у последњој колони док се у загради налази добијена вредност Јетсове
функције. Уколико вредност коефициента ρ указује на постојање статистичке везе
посматраног фактора и проласка возача на црвено светло, подаци у вези са тим
посматраним фактором су исписани подебљаним словима и бројевима.
У табели 2 је приказан укупан број возача чији је пролазак кроз посматране
раскрснице евидентиран, као и број и проценат возача који су показали склоност ка
ризичном понашању за сваки од посматраних фактора. Такође, применом Јетсове
функције непрекидности је утврђено постојање функционалне везе између
посматраних фактора и понашања возача које се односи на пролазак на жути или
црвени светлосни сигнал.
Мушкарци возачи су се показали као ризичнија група возача у поређењу са
женском популацијом возача. Применом Јетсове функције непрекидности утврђено
је да пол возача може утицати на понашање возача које је у вези са поштовањем
светлосних сигнала на семафору.
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Табела 2. Број ризичних пролазака кроз раскрсницу у зависности од посматраних
фактора са приказаном вредношћу коефициента ρ

Показатељ
Пол
Постојање
видео надзора
Доба дана
Старост
возача

Мушки
Женски
Да
Не
Дан
Ноћ
Млађи
Старији

Укупан
број
возила
8.931
3.530
5.946
6.515
7.540
4.921
2.866
9.595

Број
ризичних
пролазака
192
42
60
174
145
89
115
119

%
ризичних
пролазака
2,15%
1,19%
1.01%
2,67%
1,92%
1,81%
4,01%
1,24%

Вредност
коеф. ρ и
Јетсове фунц.
0,01 (11,2)
0,00 (23,1)
0,85 (0,04)
0,00 (33,3)

Раскрснице које су опремљене системом видео надзора су препознате као мање
ризичне, будући да су на њима возачи мање склони ризичном понашању приликом
проласка кроз семафоризовану раскрсницу. Такође, резултати статистичког
тестирања су показали да постојање система видео надзора може имати утицаја на
понашање возача које се односи на поштовање светлосних сигнала на семафору.
Анализом добијених резултата је потврђено да постојање система за видео надзор
смањује вероватноћу проласка кроз раскрсницу на жути или црвени светлосни
сигнал у односу на раскрснице које нису опремљене овим системом.
Када је у питању поређење дневних и ноћних услова вожње и њиховог утицаја
на поштовање светлосних сигнала на семафору, небезбедније су се показали возачи
током дневних услова вожње у поређењу са ноћним условима, али треба
напоменути да је разлика готово незнатна. Статистичким тестовима није утврђено
да доба дана може имати утицаја на понашање возача које је у вези са поштовањем
светлосних сигнала.
Старост возача у укупном узорку је процењена, као што је већ и речено.
Приликом анализе резултата истраживања, забележен је већи број старијих возача
који су показали склоност ка ризичном понашању у односу на млађе возаче.
Статистичим тестовима је потврђено да старост возача може утицати на понашање
возача које у вези са поштовањем светлосних сигнала на семафору. Ипак, узимајући
претпоставку да старији возачи у саобраћају чине око 77% укупног броја возача као
тачну, резултати статистичких тестова су показали да су млађи возачи склонији
проласку кроз раскрсницу на жути или црвени светлосни сигнал у односу на старије
возаче.
3.3.

Међусобни утицај посматраних фактора

У овом поглављу је анализиран међусобни утицај посматраних фактора на
понашање возача. Вршена је упоредна анализа фактора као што су пол и старост
возача, утицај постојања система видео надзора на раскрсници и доба дана када је
вршено истраживање. У табели 3 су приказани резултати примене статистичких
тестова зависности са циљем утврђивања међусобног утицаја посматраних фактора
на понашање возача у вези са поштовањем светлосних сигнала на семафору.
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Табела 3. Међусобни утицај посматраних фактора на понашање возача

Фактор

Пол возача

Не (χ2=0,784;
ρ=0,37)

Пол возача
Систем видео
надзора
Доба дана
Старост
возача

Систем видео
надзора

Не (χ2=0,784;
ρ=0,37)
Не (χ2=0,000;
ρ=0,99)
Не (χ2=1,146;
ρ=0,284)

Не (χ2=0,029;
ρ=0,86)
Да (χ2=9,033;
ρ=0,00)

Доба дана
Не
(χ2=0,000;
ρ=0,99)
Не (χ2=0,029;
ρ=0,86)
Не (χ2=0,004;
ρ=0,949)

Старост
возача

Не (χ2=1,146;
ρ=0,28)
Да (χ2=9,033;
ρ=0,00)
Не (χ2=0,004;
ρ=0,949)

Анализом међусобног утицаја посматраних фактора утврђена је међузависност
само два фактора, а то су утицај постојања система видео надзора на промене у
понашању код млађих и старијих возача. Резултати су показали да се млађи возачи
свакако небезбедније понашају при проласку кроз раскрснице које су опремљене
системом видео надзора и при проласку кроз раскрснице које су нису опремљене
системом видео надзора. Ипак, статистички значајна разлика је показана у промени
понашања ове две категорије возача уколико је семафор опремљен системом видео
надзора у односу на семафоре који нису опремљени овим системом. На
раскрсницама које су опремљене системом видео надзора понашање и млађих и
старијих возача постаје безбедније, али је промена понашања код млађих возача у
односу на старије очигледнија. Да је то последица међусобног утицаја фактора
старости возача и постојања система видео надзора је потврђено анализом резултата
статистичких тестова.
4.

ДИСКУСИЈА

Истраживање је спроведено на територији три општине у граду Београду.
Бележени су проласци возила на жути или црвени светлосни сигнал. У истраживању
је укупно евидентиран пролазак 12.461 возила кроз посматране раскрснице, од чега
је забележен пролазак 49 возила на црвени светлосни сигнал и 185 возила на жути
светлосни сигнал.
Највећи број ризичних пролазака кроз раскрсницу забележен на територији
општине Чукарица, чак 110, што представља око 5,9% укупног броја возача на
општини Чукарица чији је пролазак евидентиран.
Најбоље резултате су показале раскрснице улица Дечанска-Влајковићева, Јурија
Гагарина-Омладинских бригада и Булевар Николе Тесле-Трешњин цвет са мање од
1% ризичних пролазака кроз раскрсницу. Ипак, свеукупна оцена је да је 1,88%
возача спремно на ризичан пролазак кроз раскрсницу. Забрињава податак да на
сваких 1.000 возача долазе око 4 возача која су спремна да кроз раскрсницу прођу
необазирући се на важећи црвени светлосни сигнал. Посебно је опасна ситуација на
општини Чукарица где на 1.000 возача постоји чак 16 возача који ће раскрсницу
проћи на црвени светлосни сигнал.
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Применом статистичких тестова зависности, а посебно Јетсове функције
непрекидности утврђено је да фактори као што су пол, постојање система видео
надзора и старост возача могу имати утицаја на понашање возача у вези са
поштовањем светлосних сигнала на семафору. Такође, статистички тестови су
показали да доба дана нема значајнијег утицаја на понашање возача када је у питању
поштовање светлосних сигнала на семафору.
Поред анализе појединачног утицаја посматраних фактора, вршена је и анализа
међусобног утицаја ових фактора. Статистичка анализа је показала да међусобног
утицаја од посматрана четири фактора имају само фактори постојања система видео
надзора и старости возача. Резултати су показали да се возачи млађи од 30 година
небезбедније понашају без обзира на постојање или непостојање система видео
надзора. У случају постојања система видео надзора на семафоризованој
раскрсници, понашање возача обе старосне групе је мање ризично, али је разлика у
понашању уочљивија код возача млађих од 30 година. Статистичка анализа је
потврдила да постојање система видео надзора у већој мери утиче на возаче млађе
од 30 година, у односу на старије возаче.
5.

ЗАКЉУЧАК

Спроведено истраживање је показало да су три од четири посматрана фактора
показала да могу имати утицаја на понашање возача. На нивоу локалних заједница
потребно је спровести слична истраживања са циљем препознавања фактора који
могу имати утицаја на понашање возача приликом проласка кроз семафоризоване
раскрснице. Ипак, треба бити свестан чињенице да на понашање возача утиче
знатно већи број фактора од оних који су анализирани у овом истраживању.
Препознавање фактора који утичу на понашање возача је први корак у унапређењу
безбедности у саобраћају у локалним заједницама. Анализа начина на који ови
фактори утичу на понашање возача треба да представља други корак у управљању
системом безбедности саобраћаја. Трећи корак треба да буде предлог мера за
сузбијање штетних ефеката посматраних фактора. Ефекте спроведених мера треба
дубински проучити или макар проценити, јер у неким случајевима процене, иако су
грубе, могу бити од велике користи.
Мере којима се на нивоу локалне заједнице може деловати на побољшање
понашања возача када је у питању поштовање светлосних сигнала могу бити:
Уградња система видео надзора за детекцију прекршаја – Савремени системи
видео надзора за снимање саобраћаја су се показали као веома ефикасно средство за
управљање безбедношћу саобраћаја. Иако видео надзор не може спречити возача да
начини прекршај, његова улога је да возача упозори да ће кршењем правила
саобраћаја бити санкционисан.
Линијска координација светлосних сигнала – Проучавањем интензитета и
густине саобраћајних токова, светлосне сигнале треба у највећој мери прилагодити
стварним саобраћајним условима. Добар сигнални план светлосних сигнала може
значајно утицати на понашање возача. Управљањем сигналима, могуће је знатно
смањити број возача који ће до раскрснице стићи док је на семафору важећи црвени
светлосни сигнал, а самим тим и смањити број конфликтних ситуација.
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Давање предсигнала – Трепћуће зелено светло, тајмери и екрани са
препорученом брзином кретања су само неке од мера које се могу применити. Улога
трепћућег зеленог сигнала је да на време упозори возаче на скорију промену зеленог
светлосног сигнала. Тајмери такође могу возаче обавестити о трајању одређених
светлосних сигнала, а могу се искористити и као средство за смањење загађења
животне средине кроз препоруке о гашењу погонског агрегата на семафорима са
дужим периодом трајања црвеног светлосног сигнала. Екрани са препорученом
брзином могу бити ефикасно средство за управљање саобраћајним токовима кроз
смањење дисперзије брзина возила у току. Хомогенизовањем тока уз добар
сигнални план могу се дати приоритети оптерећенијим саобраћајним токовима, како
би се смањио број заустављања возила и конфликтних ситуација.
Продужење трајања жутог светлосног сигнала – Страна истраживања су
показала да се са продужењем трајања жутог светлосног сигнала смањује број
возача који пролазе на црвени светлосни сигнал. Продужењем трајања жутог
светлосног сигнала, возачима се даје додатно време да донесу одлуку да ли ће
зауставити своје возило или ће наставити кретање. Проблем може настати уколико
возач због кратког временског интервала за расуђивање може предузети неке
неочекиване маневре који могу угрозити њих саме, али и друге учеснике у
саобраћају. Продужењем трајања жутог светлосног сигнала возачи су дужи
временски период упозорени да се спрема промена са зеленог на црвени светлосни
сигнал и даје додатно време за расуђивање како би донели безбеднију одлуку.
Препорука је да се пре реализације поменутих мера на нивоу локалних заједница
изврши претходна анализа и очекивани резултати предложених мера. То се
нарочито односи на меру постављања система видео надзора на семафоризоване
раскрснице због релативно високих трошкова имплементације ове мере.
6.
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КАМПАЊЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ВОЗАЧА О УТИЦАЈУ УМОРА
НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
CAMPAIGNS TO RAISE AWARENESS ABOUT THE IMPACT OF
DRIVER FATIGUE ON ROAD SAFETY
Јелица Давидовић1
Резиме: 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. Једна од ефективних мера за унапређење безбедности саобраћаја и на
националном и на локалном нивоу је реализација кампања које имају за циљ подизање свести
возача о значајним темама. Узимајући у обзир чињеницу да се у свету догоди 20-50%
саобраћајних незгода због умора возача у овом раду приказан је значај кампања за подизање
свести возача о утицају умора на безбедност саобраћаја са предлогом кампање намењене
професионалним возачима.
Кључне речи: кампање у безбедности саобраћаја, умор, професионални возачи, саобраћајне
незгоде
Abstract: Road users safety is a problem that is recognized worldwide. In order to improve global
road safety measures need to be taken at national and local level. One of the effective measures to
improve traffic safety at the national and at the local level is the realization of a campaign aimed at
raising awareness of drivers about relevant topics. Considering the fact that 20-50% of traffic
accidents in the world happens due to driver fatigue we presented the importance of campaigns to
raise awareness about the impact of driver fatigue on road safety with a proposal campaign aimed
at professional drivers.
Keywords: campaigns in road safety, fatigue, professional drivers, traffic accidents
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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. Једна од ефективних мера за унапређење
безбедности саобраћаја и на националном и на локалном нивоу је реализација
кампања које имају за циљ подизање свести возача о значајним темама.
Кампање у безбедности саобраћаја представљају координирани систем
активности које имају за циљ повећање свести о значају безбедности саобраћаја или
о значају конкретних проблема у безбедности саобраћаја, повећање нивоа знања о
главним темама безбедности саобраћаја, формирање, кориговање или променама
ставова, учвршћивање исправних ставова, отварање тема и подстицање других
комуникација и активности, стимулисање позитивних утицаја међу људима,
подстицање понашања у складу са захтевима безбедности саобраћаја.
Кампањама се, уколико су добро спроведене, може и на дугорочном нивоу
унапредити безбедност саобраћаја, тако што ће учесници у саобраћају преко
кампање стећи нова сазнања. Како би се једна кампања добро припремила, правилно
организовала и ефикасно извела потребно је да се дефинишу неопходни елементи
за извођење кампање.
Кампања је дефинисана основним захтевима који се морају испоштовати како би
она била успешна. Ти захтеви су:
x циљ кампање
x циљна група (популација на коју кампања треба да делује)
x порука или поруке (једна основна и евентуалне пратеће поруке)
x средство преношења поруке
x период (време) извођења кампање
x експериментална и контролна група
x пратећа истраживања
x свеобухватна подршка кампањи (нормативна, медијска, подршка
власти...)
Кампање и акције се огледају од једноставних визуелних идентитета које се могу
наћи „online“, све до кампања које су видљиве и „offline“, на билбордима,
аутобуским стајалиштима, или једноставно путем промотивних материјала.
Међутим, данас, у ери интензивног развоја информационих технологија, многе
активности се „селе“ на друштвене мреже, тако да постоји велики потенцијал за
развој интернет кампања, односно кампања на друштвеним мрежама.
Друштвене мреже су места виртуелног окупљања људи где могу да размењују
бројне садржаје на разнолике начине, почевши од видео снимака, статуса,
фотографија које могу бити доступне за јавност или за њихове пријатеље до потпуно
приватних порука између групе или двоје људи. На тај начин, у 21. веку је олакшана
комуникација и размена бројних садржаја.
Интернет кампање у безбедности саобраћаја су кампање чија порука се преноси
путем друштвених мрежа, сајтова или портала и стиже до највећег броја учесника у
саобраћају. Ове кампање су значајне за младе, међутим у последње време међу
корисницима друштвених мрежа су често и остале старосне категорије, чак и
популација од око 60 година постаје све активнија на интернету и друштеним
мрежама.
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Кампање на друштвеним мрежама представљају важан правац деловања у циљу
подизања свести о обиму проблема безбедности саобраћаја и за унапређење ставова
о безбедности саобраћаја код чланова друштвених мрежа, међутим још увек многе
од њих немају све елементе кампање.
У последње време у оквиру кампања на друштвеним мрежама посебна пажња се
поклања умору код возача. Узимајући у обзир чињеницу да се у свету догоди 2050% саобраћајних незгода због умора возача (Давидовић, 2013) у овом раду
приказан је значај кампања за подизање свести возача о утицају умора на безбедност
саобраћаја са предлогом кампање намењене професионалним возачима.
Циљ овог рада је да се сагледају кампање реализоване на локалном нивоу широм
света како „offline“, тако и „online“ са посебним акцентом на кампање које су у вези
са умором возача. На крају да се на основу приказаних искустава да предлог
кампање која има за циљ подизање свести возача о утицају умора на безбедност
саобраћаја на нивоу локалне заједнице.
2.

ПРЕГЛЕД КАМПАЊА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
РЕАЛИЗОВАНИХ У СВЕТУ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

„Offline“ кампање у безбедности саобраћаја се могу дефинисати као
координирани систем активности који има за циљ унапређење безбедности
саобраћаја применом традиционалног приступа. Са друге стране „Online“ кампање
у безбедности саобраћаја се могу дефинисати као координирани систем активности
који има за циљ унапређење безбедности саобраћаја применом савременог приступа
заснованог на друштвеним мрежама.
2.1.

Offline кампање у безбедности саобраћаја

„Offline“ кампање у безбедности саобраћаја се реализују годинама уназад.
Позитиван пример реализације кампања које имају за циљ унапређење безбедности
саобраћаја је Глазгов. У Глазгову је реализована кампања: „Уочите наше сензоре“
(http://www.gosafeglasgow.com/our-work/see-our-seniors). Кампања је покренута у
циљу унапређења безбедности саобраћаја старије популације, односно како би
старије пешаке подстакла да постану свеснији својих слабости тј. рањивости у
саобраћају. Нарочито да им кроз кампању укажу на слабости када прелазе улицу и
да им дају корисне савете како безбедно да се крећу у јесењим и зимским месецима.
Ова кампања има снажну поруку за возаче, да успоре, да имају више поштовања
и да буду уљудни према припадницима ове осетљиве групе. За ову кампању
обезбеђено је 10.000 информативних летака за старија лица, 5.000 постера који су
постављени на локалним продавницама као и на предузећима у центру града.
Полицијска управа је подржала ову кампању и контролисала и кажњавала учеснике
у саобраћају који се не понашају безбедно. Период реализације кампање је био трећа
недеља новембра.
Поред тога, у Норфолку је покренута кампања за безбедно учествовање у
саобраћају, јер предвиђања су да ће 2035. године 65% становништва у Норфолку
чинити лица старија од 65 година. Познати телевизијски водитељ Carol Bundock
ангажован је у кампањи како би помогао старијим возачима да безбедно возе у што
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дужем временском периоду. Део кампање „Мисли на путу “ представља смернице
за старе возаче (GOLD - Guidance for Older Drivers – Смернице за старе возаче http://www.roadsafetygb.org.uk/news/2633.html), старије од 55 година за које је
забринут окружни савет у Норфолку. Циљ ове кампање је да помогне и посаветује
старе возаче да наставе да управљају возилом, и да то чине безбедно. GOLD нуди
разне курсеве унапређења вештина у сопственом аутомобилу на путевима које стари
возачи свакодневно користе. Кампања је осмишљена да помогне старим возачима
да поврате изгубљено поверење, унапреде своје вештине и да превазиђу специфичне
проблеме као што је вожња у ноћним условима и утицај лекова на њихове психофизичке способности. Ова кампања служи као помоћ старијој популацији у
Норфолку. Кампања је покренута почетком јануара 2013. године и још увек траје.
2.2.

Online кампање у безбедности саобраћаја

Прегледом светских искустава уочава се да се „Online“ кампање последњих
година у великој мери реализују широм света. На подручју града Лондона
спроведена је кампања „Уради тест“ чије је видео записе прегледало преко 5,5
милиона људи. Ова кампања је спроведена 2008. године, а циљну групу су чинили
возачи аутомобила и бицикала у Лондону (TfL “Do The Test” Digital Marketing
Campaign, посећено 16.12.2016.).
На друштвеној мрежи „фејсбук“ веома су развијене групе и странице које се баве
промоцијом безбедног учествовања у саобраћаја, посебно се истиче страница „Road
Safety Authority Ireland“ ова страница представља званичну страницу агенције која
се бави пословима безбедности саобраћаја у Ирској и има преко 75.000 чланова
(Road Safety Authority Ireland, посећено 16.12.2016.).
Сличну страницу има и Шкотска на којој се свакодневно деле са корисницима
корисне информације везане за безбедност саобраћаја. Страница „Road Safety
Scotland“ има преко 12.000 пратилаца, а као подршку ова страница има и Шкотску
владу и Агенцију која се бави безбедношћу саобраћаја у Шкотској (Road Safety
Scotland, посећено 16.12.2016.).
Страница „Road Safety Wales“ је посвећена унапређењу безбедности саобраћаја
и има преко 500 пратилаца и свакодневно се на њој ажурирају садржаји (Road Safety
Wales, посећено 16.12.2016.).
У Србији су недавно успешно реализоване две кампање на локалном нивоу
„Паметне улице Младеновца“ и „Савски венац-Најбољи и најбезбеднији“.
Кампања „Паметне улице Младеновца“ за само неколико недеља у оквиру
оформљене групе и странице на друштвеној мрежи „фејсбук“ сакупила је преко 500
чланова (Давидовић и др., 2016). Давидовић и др., (2016) указују да је велику пажњу
привукла тема која се односи на умор возача, заузевши друго место по
популарности када се као критеријум посматра дељење садржаја.
Давидовић и др. (2016а) указују да је и у овој кампањи била актуелна тема умора,
као параметар посматран је „број лајкова (свиђања)“ на тему умора возача.
Давидовић и др. (2016а) указују да покретање кампање на друштвеним мрежама
свакако представља важан корак ка унапређењу ставова о безбедности саобраћаја
код чланова друштвених мрежа али указују и на значај активности након кампање
које би требало предузети, као што је одржавање странице, одржавање групе,
праћење активности на страници и у групама (посећеност, број нових чланова,
коментаре и сл.).
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3.

ПРЕГЛЕД КАМПАЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ВОЗАЧА О УТИЦАЈУ
УМОРА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

У Великој Британији у оквиру кампање „Think!“ реализује се и кампања „Не вози
уморан“ која има за циљ да повећа ниво знања возача и да делује на њихово
понашање. Савети које деле возачима су:
x Планирајте путовање тако да на сваких два сата имате 15 минута паузе.
x Не полазите на дуг пут уколико сте уморни.
x Не заборавите на ризик уколико устанете много раније него обично и
кренете на дуг пут.
x Избегавајте дуге вожње између поноћи и 6 ујутру јер је ту највећа
вероватноћа да ћете бити поспани.
x Уколико осетите поспаност, нађите безбедно место да се зауставите, а
не у зауставној траци на аутопуту. Попије две шоље кафе или неки јачи
кофеински напитак и одморите 10-15 минута како би кофеин почео да
делује.
x Запамтите да је једини прави лек за поспаност сан. Конзумирање
кофеина или кратко спавање је решење само у ситуацијама када имате
још мало да возите до циља.
Такође, Влада Велике Британије је наручилац брошуре „Умор може да убије –
савети за возаче, укључујући синдром опструктивне ноћне апнеје“. Брошуром су
обухваћене следеће области:
x савети возачима шта да раде уколико осете умор у току вожње преко
дана
x чињенице о опструктивној ноћној апнеји
x шта још може да изазове умор или поспаност
x чињенице које треба знати о прекомереној поспаности или умору
указујући да нико неће изненада заспати у току вожње, већ ће му
организам претходно послао упозорење
У Новом Јужном Велсу реализована је кампања „Остани безбедан“ којом је
обухваћен и умор возача. Возачи на сајту Transport for New South Wales
(http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/fatigue/) могу да тестирају свој ниво
умора. Они указују возачима на значај препознавања знакова умора, и указују им
које су то мере које возачи треба да предузму како би избегли настанак незгода због
умора. Указују на чињеницу да је 2012. године у Новом Јужном Велсу више лица
погинуло због саобраћајних незгода насталих због умора, него због вожње под
утицајем алкохола. На сајту су приказане и мапе места за одмор у Аустралији, како
би возачи који осете поспаност лако могли да пронађу најближе место за одмор.
Поред ове кампање, у Новом Јужном Велсу је реализована и кампања „Немој да
верујеш себи када си уморан“ (Слика 1) која је усмерена ка возачима пре него што
почну да возе како би се смањио број незгода насталих због умора
(http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/donttrustyourtiredself.html).
Кампања је пре свега намењена популацији 17-49 година. Поруке кампање су:
x Није алкохол. Није брзина. Већ умор.
x Један од три највеће убице на путевима Новог Јужног Велса
x Немој да верујеш себи када си уморан.

319

Јелица Давидовић

КАМПАЊЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ВОЗАЧА О УТИЦАЈУ УМОРА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Слика 1. Постер кампање "Немој да верујеш себи када си уморан“
(http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/donttrustyourtiredself.html)

Поред приказаних интернет кампања, Агенција за безбедност саобраћаја је
реализовала кампању „Вози одморан“ која има за циљ подизање свести возача о
утицају умора на безбедност саобраћаја (http://www.abs.gov.rs/vozi-odmoran). На
бензинским станицама су дељени материјали на четири језика, возачима су дате
препоруке:
x На пут крените наспавани, одморни и здрави
x На свака два сата вожње, одмарајте најмање 15 минута
x Клима уређај користите тако да разлика између спољашње и
температуре у возилу буде до 7°C
x Избегавајте вожњу ноћу
x Уколико се ипак одлучите за вожњу ноћу, када осетите прве знаке
умора, зауставите се на одморишту или бензинској станици, направите
паузу и одспавајте
x Запамтите, једини прави лек за умор и поспаност је одмарање и
нормалан сан
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4.

ПРЕДЛОГ КАМПАЊЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ВОЗАЧА О УТИЦАЈУ
УМОРА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Имајући у виду да је умор узрок великог броја саобраћајних незгода, али и да он
не настаје изненада већ тело шаље возачу одређене сигнале потребно је реализовати
кампању која ће имати за циљ да подигне свест возача, да унапреди њихова знања
и понашање.
Предлаже се да се кампања за подизање свести возача о утицају умора на
безбедност саобраћаја на локалном нивоу састоји из следећих целина:
x Едукација руководилаца транспортних компанија и професионалних
возача
x Едукација свих возача
x
„Offline“ кампања
x „Online“ кампања на друштвеним мрежама
4.1.

Едукација руководилаца транспортних компанија и професионалних
возача

Реализовати едукацију руководилаца транспортних компанија о времену рада и
одмора професионалних возача, о негативном утицају умора на безбедност
саобраћаја, као и ефикасним мерама за отклањање умора код возача.
Реализовати едукацију професионалних возача о последицама вожње под
утицајем умора, раним и касним знацима умора и ефикасним мерама за отклањање
умора.
Едукације реализовати на нивоу локалних заједница у виду радионица, групних
дискусија и трибина. Имајући у виду да до развоја умора највише долази у летњем
периоду, потребно је реализовати едукације на почету лета.
4.2.

Едукација свих возача

Реализовати едукацију возача о последицама вожње под утицајем умора, раним
и касним знацима умора и ефикасним мерама за отклањање умора.
Едукације реализовати на нивоу локалних заједница у виду трибина. Имајући у
виду да до развоја умора највише долази у летњем периоду, када возачи крећу на
одмор потребно је реализовати едукације на почетку лета.
4.3.

„Offline“ кампања
x

x
x

циљ кампање
o квалитативно: повећање свести возача о последицама вожње
под утицајем умора
o квантитативно: смањити % саобраћајних незгода насталих због
умора возача за 50%
циљна група (популација на коју кампања треба да делује)
o сви возачи
порука кампање
o дефинсати на нивоу локалне заједнице
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средство преношења поруке
o Видео поруке: видео спот кампање емитовати на телевизији у
периоду када је највећа гледаност, за време емитовања јутарњег
програма, пре дневника, вести и сл.
o Флајере и летке треба делити у апотекама, пошти, болницама,
на пијаци, спортским теренима, као и другим местима где се
окупља велики број лица
o Постављати билборде у граду поред прометних саобраћајница
o Аудио поруке: на радио каналима емитовати аудио поруке када
је највећа слушаност, односно у преподневним сатима.
x период (време) извођења кампање
o Кампању започети на почетку лета, понављати је сваке године
x експериментална и контролна група
o експериментална група су возачи на територији локалне
заједнице
o контролна група су возачи на територији неке друге локалне
заједнице сличних карактеристика
x пратећа истраживања
o пре него што почне реализација кампање спровести пилот
кампању, унапредити је на основу искустава
o у току кампање пратити понашање циљне групе и по потреби
појачати активности на територији општина где је порука
стигла у најмањој мери.
x потребно је обезбедити следећу подршку кампање:
o стручну подршку,
o политичку подршку,
o подршку полиције,
o финансијску подршку,
o подршку медија
Кампању реализовати на нивоу транспортног предузећа ангажовањем стручних
лица за развој, имплементацију и праћење кампање. Како би кампања била успешна
обезбедити мултидисциплинарну сарадњу стручњака нпр. из области безбедности
саобраћаја, социологије, психологије, економије, политике, маркетинга и др. Како
би се остварила успешност кампање потребно је да за координацију кампање буде
надлежан менаџмент транспортне компаније.
x

4.4.

„Online“ кампања на друштвеним мрежама

Схватајући значај друштвених мрежа на данашњи социјални живот сваког
становника, кампања на друштвеним мрежама треба да обухвати најмање следеће
активности:
x испитивање ставова становника локалне заједнице о утицају умора на
безбедност саобраћаја, о раним и касним знацима умора, о мерама које
предузимају за отклањање умора на територији те локалне заједнице
путем ''Online'' упитника
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иницирање и покретање групе на друштвеним мрежама, са циљем
ширења свести грађана свих старосних категорија о утицају умора на
безбедност саобраћаја, о знацима умора, о мерама за отклањање умора
x иницирање и покретање странице на друштвеним мрежама, са циљем
ширења свести грађана о утицају умора на безбедност саобраћаја, о
знацима умора, о мерама за отклањање умора свих старосних категорија
x укључивање постојећих активних група на друштвеним мрежама у
ширење идеје о утицају умора на безбедност саобраћаја, о знацима
умора, о мерама за отклањање умора на нивоу локалне заједнице
x постављање и дељење препорука, савета, видео и другог материјала
преко друштвених мрежа (страница, групе)
x праћење активности на друштвеним мрежама у погледу ставова грађана
о утицају умора на безбедност саобраћаја, о знацима умора, о мерама за
отклањање умора и информисање локалне самоуправе
x постављање линка на сајту општине и на друштвеним мрежама са
циљем достављања предлога, савета, сугестија, коментара од стране
грађана
x дефинисати критријуме за праћење мерила успеха и сагледавати их на
недељном нивоу
Како би кампања била успешна потребно је обезбедити мултидисциплинарну
сарадњу стручњака из области безбедности саобраћаја, маркетинга, психологије,
економије, политике, веб дизајна и др. на нивоу транспортне компаније. Свакако
треба имати у виду да се домен ''Online'' кампање не може ограничити на ниво
локалне заједнице и/или транспортне компаније из тог разлога треба прецизно
дефинисати контролну и експерименталну групу.
x

5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Сваки од поменутих делова кампање се може независно реализовати, међутим
да би кампања имала велики ефекат потребно је реализовати све делове. Делови
кампање су рангирани према општости, од уже циљне групе према широј, али
свакако редослед се може мењати у зависности од карактеристика локалне
заједнице.
Као што је приказано у предлогу кампање, радионице, трибине и групне
дискусије је потребно реализовати на самом почетку лета, док се остале активности
могу спровидти током целог лета, а на друштвеним мрежама и током целе године.
Успех кампање може да се сагледава праћењем успеха сваког појединачног дела.
Успешност едукације се може мерити посећеношћу, активношћу учесника и/или
евалуацијама. Успешност традиоционалне кампање кроз праћење експерименталне
и контролне групе, гледаност програма у периоду емитовања кампање, броју
подељених флајера, броју постављених билборда и сл. Према Давидовић и др.
(2016), мерило успеха реализоване кампање на друштвеним мрежама јесте број
корисника којима се свиђа страница, као и број корисника у групи, у случају да је
садржај странице затворен за кориснике који је претходно нису „лајковали“.
Међутим, Давидовић и др. (2016а), указују да уколико је садржај странице доступан
свима као мерило успеха посматра се број особа до којих су објаве стигле.
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Сагледавањем искустава (Давидовић и др. (2016) и Давидовић и др. (2016а))
утврђено је да је потребно на самом почетку кампање на друштвеним мрежама
дефинисати критеријуме за праћење ефикасности кампање, дефинисати да ли
садржаји треба да буду отворени или затворени за јавност.
6.
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СТАВОВИ И ПОНАШАЊА ВОЗАЧА У ПОГЛЕДУ БРЗИНЕ У
БЕОГРАДУ И НА УБУ
THE ATTITUDES AND BEHAVIOR OF DRIVERS IN TERMS OF
SPEED IN BELGRADE AND UB
Анђелка Кузмановић1
Резиме: Брзина је према извештајима Светске здравствене организације идентификована као
један од кључних фактора ризика настанка саобраћајних незгода и повређивања лица. Према
званичној статистици у Републици Србији брзина је главни узрок настанка саобраћајних
незгода са погинулим и повређеним лицима. Наиме, извештај Агенције за безбедност
саобраћаја показује да је у периоду од 2010. до 2014. године, као последица прекорачења
ограничења брзине погинуло 1.737 лица, што чини 53,2% укупног броја погинулих лица у
саобраћају. Мерења индикатора безбедности саобраћаја у Републици Србији, такође, су
указали на проблем брзине, јер на појединим саобраћајницама и у појединим полицијским
управама проценат возила која прекорачују брзину је изнад 50%. Са обзиром на овако велики
проблем брзине, циљ овог рада је био утврђивање ставова и понашања возача по питању
прекорачења брзине у две потпуно различите средине, Београду и Убу. У овом раду су
приказани резултати теренског и анкетног истраживања, које је обављено на подручју
Београда и Уба у намери да се открију одређене законитости у понашању и ставовима возача
из ова два дијаметрално различита места истраживања. На основу спроведених истраживања
и уочених законитости дат је предлог мера који би могао допринети унапређењу безбедности
саобраћаја на виши ниво.
Кључне речи: ставови, понашање, брзине, Београд, Уб
Abstract: Speed is identified as one of the key risk factors in road accidents and injuries of raod
users as reported by the World Health Organization. According to official statistics in the Republic
of Serbia, speed is the main cause of accidents with killed and injured persons. The report of the
Agency for Traffic Safety shows that in the period from 2010 to 2014, as a result of exceeding the
speed limit killed 1,737 people, accounting for 53.2% of the total number of persons killed in traffic.
Measurements of road safety indicators in the Republic of Serbia has also pointed to the problem of
speed, because on certain roads and in some police departments the percentage of vehicles that
1
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exceed the speed is above 50%. With regard to this big problem speed, the goal of this study was to
determine the attitudes and behavior of drivers in terms of speeding in two completely different
environments, Belgrade and Ub. This paper presents the results of road research and the survey,
which was carried out on the territory of Belgrade and Ub in order to detect certain patterns of
behavior and attitudes of drivers from these two diametrically different places of research. Based on
the conducted research and analyzed patterns a series of measures are given that could contribute to
improving road safety to a higher level.
Keywords: attitudes, behavior, speed, Belgrade, Ub

1.

УВОД

Саобраћајне незгоде су један од водећих узрока страдања широм света. Према
извештају Светске Здравствене Организације процењује се да у свету годишње
погине више од 1.2 милиона људи у саобраћајним незгодама (WHO, 2015). Млади
узраста од 15 до 29 година најчешће умиру због последица саобраћајних незгода. У
Србији, као и у свету, главни фактор настанка саобраћајних незгода је брзина. Према
Aгенцији за безбедност саобраћај највећи број саобраћајних незгода у периоду од
2010. до 2014. године последица је прекорачења ограничења брзине кретања возила.
У посматраном периоду због неприлагођене брзине кретања возила погинуло је
1.737 лица, што чини 53,2% укупног броја погинулих лица у саобраћају.
У Републици Србији у 2014. години у највећем броју саобраћајних незгода као
главни фактор настанка незгода јавља се неприлагођена брзина кретања возила,
односно прекорачење ограничења брзине. Од укупног броја регистрованих
саобраћајних незгода, 30% незгода је настало, управо, прекорачењем ограничења
брзине. Такође, прекорачење брзине главна је околност настанка 290 саобраћајних
незгода са погинулим лицима, што укупно чини 53% саобраћајних незгода са
погинулим лицима. У саобраћајним незгодама са лако или тешко телесно
повређеним лицима, главни допринос, поново, има прекорачење ограничења
брзине.
На основу изложене статистике о околностима настанка незгода и последицама
саобраћајних незгода на подручју Републике Србије, може се закључити да се
брзина издваја као водећи разлог настанка саобраћајних незгода и страдања људи у
саобраћају. Пошто је брза вожња окарактерисана као примарни "кривац" смртног
страдања учесника у саобраћају, проблему прекорачења ограничења брзине мора се
посветити велика пажња, како би се он отклонио и тако спречило повећање броја
страдалих ученсика у саобраћају.
Циљ овог рада је утврђивање ставова и понашања возача по питању прекорачења
брзине у две потпуно различите средине, Београду и Убу. Београд као град са нешто
више од милион становника и врло сложеним саобраћајним системом представља
сушту супротност Убу, варошици од 7 хиљада становника, и прилично
једноставном мрежом саобраћајница. Београд и Уб се веома разликују и по обиму и
густини саобраћаја, броју регистрованих возила, броју саобраћајних незгода. Као
таква места, Београд и Уб представљају добру комбинацију за анализу понашања и
ставова возача према прекорачењу брзине, тако да ће се овај рад даље бавити
приказом резултата анкетног и теренског истраживања, које је обављено на
подручју Београда и Уба, у намери да се открију одређене законитости у понашању
и ставовима возача из ова два дијаметрално различита места истраживања.
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Како је брзина један од фактора који највише доприноси повређивању и
страдању учесника у саобраћају, велики помак и побољшање у безбедности
саобраћаја може се направити стварањем квалитетног система за управљање
брзинама како на регионалном пољу, тако и у свакој локалној заједници
појединачно. За стварање ефикасног систем управљања брзинама, од велике
важности је разумевање улоге коју брзина има у настанку саобраћајних незгода и
анализирање веза између брзине и озбиљности последица саобраћајних незгода.
Зато је потребна свеобухватна анализа индикатора безбедности саобраћаја, у овом
случају, брзине, у различитим типовима локалних заједница, како би се нашла
оптимална решења за побољшање безбедности саобраћаја у локланим заједницама.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Истраживања спроведена у области безбедности саобраћаја показала су да је
један од најчешћих узрока саобраћајних незгода са смртним исходом брзина
кретања возила. Расположиве базе података о саобраћајним незгодама у Србији,
такође, показале су да је брзина главни фактор, који утиче на смртно страдање лица
у саобраћајним незгодама. С тога се овај рад бави истраживањем саобраћајних
незгода у Републици Србији, за чији је настанак примарни фактор била брзина
возила. Поред тога, у овом раду ће бити представљени резултати спроведеног
анкетног и теренског истраживања.
Анализа саобраћајних незгода у Републици Србији извршена је за период од
2011. до 2015. године. За потребе овог рада коришћена је база података која је
доступна на сајту Агенције за безбедност саобраћаја. Такође, подаци о саобраћајним
незгодама које су се догодиле на подручју Београда и Уба, у периоду од 2011. до
2015. године, преузети су из базе података Агенције за безбедност саобраћаја. Сви
подаци о саобраћајним незгодама, који су коришћени у овом раду, прво су извезени
у програм Microsoft Office Excel 2007 програмског пакет Microsoft Office 2007.
Помоћу овог програма извршене су анализе које су допринеле бољем сагледавању
тренда саобраћајних незгода у Републици Србији и одвојено у Београду и Убу у
периоду од 2011. до 2015. године. Саобраћајне незгоде су анализиране према броју,
последицама, виду, категорији учесника, временској дистрибуцији.
Анкетно истраживање обављено је на територији општине Уб и на територији
града Београда. Анкетирани су само они испитаници који поседују возачку дозволу
и возили су у претходних 12 месеци. Прво су анкетирани испитаници у општини Уб
који припадају урбаном делу општине. Укупно је анкетирано 400 испитаника,
различитог пола и узраста, методом случајног узорка. Испитаницима је подељена
анкета, коју су попуњавали на лицу места. Анкетирање у урбаном делу општине Уб
обављено је у периоду од 1. до 8. септембра 2015. године и у периоду од 16. до 20.
новембра 2015. године. Затим су анкетирани испитаници у централном делу
Београда. У Београду је, такође, анкетирано 400 испитаника. Анкетно истраживање
у Београду обављено је од 10. до 21. септембра 2015. године и од 24. до 27. новембра
2015. године.
Спроведено анкетно истраживање је имало за циљ да се утврде понашања и
ставови возача према брзој вожњи, прекорачењу ограничења брзине и поштовању
ограничења брзине у различитим ситуацијама и под разним околностима. Анкета се
састојала од 41 питања.
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Од укупног броја питања 6 питања је било отвореног типа, док су сва остала била
затвореног типа. Прва група питања односила се на социо-демографске
карактеристике, као што су пол, старост, занимање. Наредна група питања
постављена је испитаницима да би се утврдило колико често возе, што је јако битно
за даљу анализу података. Затим су постављена питања ради идентификације оне
групе испитаника који су већ учествовали у саобраћајним незгодама, или су били
ухваћени у прекршају прекорачења брзине. Испитаницима су била постављена
питања за утврђивање вероватноће прекорачења брзине у одређеним ситуацијама.
Такође, било је и питања којима се уочава став испитаника према брзој вожњи и
према поштовању ограничења. У већини питања употребљена је Ликертова
петостепена скала, која се показала као најпогоднија за статистичку анализу
одговора испитаника.
На основу података прикупљених анкетним истраживањем формирана је база
података о ставовима и понашањима испитаника у програму IBM SPSS Statistics v.
22. Затим је помоћу овог програмског пакета извршена квантитативна анализа
података, чији су резултати представљени помоћу табела и графикона. Табеле су
направљене помоћу програма Microsoft Office Word 2007, a графикони су креирани
у програму Мicrosoft Office Excel 2007.
Нормалност дистрибуције тестирана је анализом хистограма и КолмогоровСмирнов тестом. Будући да су расподеле свих променљивих статистички значајно
одступале од нормалне расподеле, коришћени су непараметарски методи. За
дескрипцију су коришћене апсолутне (n) и релативне (n%) фреквенције, а за
процену значајности разлике коришћени су непараметарски Mann-Whitney-јев Uтест и Kruskal-Wallis-ов тест, као и Хи-квадрат тест независности.
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%. Према томе, уколико је p≤0,05, одбацује се (H0) и прихвата (Hа). Уколико је
p>0,05, прихвата се (H0).
У раду су, такође, представљени резултати теренског истраживања, које је
спроведено у Београду и Убу. Теренско истраживање је подразумевало мерење
брзине кретања возила у слободном саобраћајном току. Главни инструмент који је
коришћен за ово истраживање је школски радар за мерење брзине кретања возила
"Bushnell Velocity Speed Gun". Принцип рада "Bushnell Velocity Speed Gun" радара
заснива се на Доплеровом ефекту.
Теренско истраживање обављено је у периоду од 9. до 12. новембра 2015. године.
Истраживање је спроведено на две различите локације на оба места истраживања.
Мерење индикатора брзине у Београду и Убу извршено је на деоници пута са
ограничењем брзине до 50 km/h, тј. у насељу и на деоници пута где је постављено
ограничење брзине до 80 km/h, односно ван насеља. Локације су изабране методом
случајног избора деонице. Тежило се томе да је на изабраној деоници могуће
остварити услове слободног саобраћајног тока и да нема елемената који могу
утицати на брзину кретања као што су "лежећи полицајац", раскрсница, пешачки
прелази, уздужне и попречне кривине и други техничко - експлоатациони елементи.
Брзина је мерена у дневним и ноћним условима на свим одабраним локацијама.
За потребе теренског истраживања мерене су брзине путничких аутомобила,
теретних возила и аутобуса. Екипа за мерење брзине састојала се од два члана која
су се налазила на скривеној локацији, како својим присуством не би утицали на
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одабир брзине кретања возила. Један члан екипе је очитавао брзине кретања возила
са радара и усмено их саопштавао другом члану екипе. Други члан је имао задатак
да саопштену брзину упише у бројачки образац.
Подаци који су прикупљени теренским истраживањем унети су у програм IBM
SPSS Statistics v. 22. Методом поређења и статистичком методом извршена је обрада
и анализа прикупљених података. Међусобно су упоређени добијени подаци за
Београд и Уб, при чему је извршена компарација података у односу на време
(дан/ноћ) и локацију (насеље/ван насеља) прикупљања података. Измерене брзине
кретања возила приказане су за Београд и Уб у дневним и ноћним условима у
насељу и ван насеља. Помоћу програма IBM SPSS Statistics v. 22 израчуната је
фреквенција брзина, медијана, мода, варијанса брзине, девијација брзине, 85-и и 50и перцентил, максимална и минимална вредност брзине, проценат возача који не
поштују ограничење у насељу и ван насеља и проценат возача који прекорачују
ограничење брзине за више од 20 km/h.
На основу спроведених истраживања и статистичке обраде и анализе података и
тумачења добијених резултата формиран је систем мера, чијом би се применом
могао достигнути већи ниво поштовања ограничења брзине, а самим тим би се
утицало и на побољшање безбедности саобраћаја.
3.

ПРИКАЗ И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

У периоду од 2011. до 2015. године у Републици Србији регистровано је укупно
186.413 саобраћајних незгода. Од укупног броја саобраћајних незгода које су се
догодиле у посматраном петогодишњем периоду 67.708 незгода биле су са
настрадалим лицима, што у процентима износи 36,32% укупног броја саобраћајних
незгода. Број саобраћајних незгода са погинулим лицима у посматраном периоду
износи 2.899, што је 1,55% укупног броја саобраћајних незгода, односно 4,28%
саобраћајних незгода са настрадалим лицима.
Табела 1. Расподела броја настрадалих лица према последицама у Републици
Србији од 2011. до 2015. године

Година
2011
2012
2013
2014
2015
Укупно

ПОГ
731
688
650
536
599
3.204

ТТП
3.777
3.544
3.422
3.275
3.448
17.466

ЛТП
15.539
14.891
15.053
14.720
15.895
76.098

УКУПНО
20.047
19.123
19.125
18.531
19.942
96.768

Број настрадалих лица на територији Републике Србије од 2011. до 2015. године
износи 96.768, од тог броја 3.204 (3,31%) лица је погинуло у саобраћајним незгодама
на путевима Србије, док је 93.564 (96,69%) лица лакше или теже повређено. Највећи
број погинулих лица у посматраном периоду забележен је 2011. године, када је
погинула 731 особа. Од 2011. до 2014. године уочен је тренд смањења броја
погинулих лица у саобраћајним незгодама у Републици Србији. Година са најмањим
бројем погинулих лица у овом периоду била је управо 2014. када је забележен број
од 536 погинулих лица.
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Међутим, већ наредне године, 2015. евидентиран је пораст броја смртно
страдалих лица у односу на претходну годину. Број погинулих у 2015. је за 12,13%
био већи него у 2014. години. Расподела броја настрадалих лица у саобраћајним
незгодама у Србији у периоду од 2011. до 2015. године приказана је у Табели 1.
Што се тиче броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама, које су се у истом
периоду догодиле на подручју Београда и Уба, може се уочити да је значајно већи
број настрадалих у Београду него на Убу. Међутим, када се одвојено посматра и
анализира број погинулих лица, у Београду су погинула 584, а на Убу 20 лица. Ако
се погледа процентуални удео погинулих у укупном броју настрадалих лица, на
подручју Уба проценат погинулих је нешто већи (3,51%), него у Београд (2,19%).
На графикону 1 је приказана расподела настрадалих лица у Београду и Убу.
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Графикон 1. Расподела укупно настрадалих лица према последицама у Београду и на Убу у
периоду од 2011. до 2015. године

Анализом анкетног истраживања којим су обухваћени возачи у Београду и на
Убу уочене су само неке од следећих статистички значајних разлика у одговорима
испитаника:
x Хи-квадрат тест независности показао је да испитаници из Београда
сматрају да други возачи у великој мери прекорачују ограничење ван
насеља, χ2(4, n=800)=43,598, p=0<0,05, Cramer's V=0,23.
x Mann-Whitney-јев U тест показао је да Београђанима брза вожња у већој
мери подиже самопоуздање, U=71558, z=-2,92, p=0,003 и r=0,1.
x Mann-Whitney-јев U тест показао је да су за разлику од Убљана
Београђани свесни да прекорачење брзине у насељу повећава ризик
настанка незгоде, U=48990, z=-9,7, p=0 и r=0,34.
x Mann-Whitney-јев U тест показао је да већина испитаника у Београду
сматра да би њихови пријатељи прекорачили брзину у насељу, U=62904,
z=-5,395, p=0 и r=0,2.
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Mann-Whitney-јев U тест показао је да испитаници у Београду могу да
поштују ограничење брзине, чак и када други возачи не поштују,
U=71546, z=-2,78, p=0,005 и r=0,1.
x Mann-Whitney-јев U тест показао је да је испитаницима са Уба брза
вожња стреснија, U=70363,5, z=-3,023, p=0,003 и r=0,11
x Mann-Whitney-јев U тест показао је да испитаницима са Уба поштовање
ограничења брзине одузима време, U=71097,5, z=-2,802, p=0,005 и
r=0,01.
x Mann-Whitney-јев U тест показао је да испитаници са Уба сматрају да су
кампање о брзој вожњи намењене искључиво мушкарцима, U=74800,
z=-3,49, p=0 и r=0,12.
Теренским истраживањем установљено је да возачи у Београду и на Убу значајно
прекорачују постављена ограничења брзине. Брзине возила су мерене у насељу и
ван насеља, у дневним и ноћним условима. У насељу у дневним условима вожње
преко 90% возача у Београду и на Убу прекорачује ограничење брзине. Међутим, у
Београду је много већи проценат (74%) возача који у насељу возе брзином већом од
70 km/h, него на Убу (38%). Када се ови резултати упореде са резултатима
истраживања у ноћним условима може се приметити да је средња брзина у Београду
незнатно већа у односу на дневне услове, док је на Убу средња брзина мања. У
Београду је велики проценат возача који прекорачују ограничење брзине за више од
20 km/h у насељу ноћу (88%). Најзначајнији резултати истраживања у насељу у
дневним и ноћним условима приказани су у Табели 2.
x

Табела 2. Резултати теренског истраживања у насељу - дневни и ноћни услови

Средња

ДАН
УБ
БЕОГРАД
68,59
78,55 km/h
km/h
117 km/h
144 km/h
67 km/h
78 km/h
80 km/h
91 km/h

УБ

НОЋ
БЕОГРАД

67,74 km/h

79,80 km/h

Максимална
115 km/h
150 km/h
50-ти перцентил
67 km/h
79 km/h
85-ти перцентил
79 km/h
89 km/h
% возача прекршиоца
95%
94%
92 %
99%
ограничења
% возача прекршиоца
ограничења више од
38%
74%
38%
88%
20km/h
Резултати истраживања ван насеља у дневни и ноћним условима на подручју
Београда и Уба приказани су у Табели 3. Ван насеља средња брзина у Београду је
већа него на Убу, како у дневним тако и у ноћним условима. Проценат возача који
прекорачују ограничење брзине ван насеља у Београду се креће око 50% и у
дневним и у ноћним условима вожње. За разлику од Београда, на Убу је мањи
проценат возача који ван насеља прекорачују ограничење. Такође, уочено је да је
ван насеља значајно мањи проценат возача који ограничење брзине прекорачују за
више од 20 km/h. У дневним условима на Убу свега 5% возача вози брзином која је
за 20 km/h већа од постављеног ограничења, а у Београду тај проценат износи 8,8%.
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Табела 3. Резултати теренског истраживања ван насеља - дневни и ноћни услови

Средња
Максимална
50-ти перцентил

ДАН
УБ
БЕОГРАД
76,16
83,47 km/h
km/h
151 km/h
156 km/h
74,50
82 km/h
km/h
88 km/h
96 km/h

УБ

НОЋ
БЕОГРАД

75,86 km/h

85,21 km/h

149 km/h

229 km/h

75 km/h

81 km/h

85-ти перцентил
90 km/h
97 km/h
% возача прекршиоца
31%
56%
35%
49%
ограничења
% возача прекршиоца
ограничења више од
5%
8,8%
4,5%
9,5%
20km/h
Поређењем резултата истраживања у насељу и ван насеља долази се до закључка
да је већи број возача који ограничење брзине не поштују у насељу. У зависности
од услова мерења, да ли се брзина мери у ноћним или дневним условима или у
насељу односно ван насеља, зависи у којој ће мери возачи прекорачити брзину која
је дозвољена саобраћајним знаком. Укупно посматрано, возачи на подручју
Београда имају већу вероватноћу да прекораче постављено ограничење брзине него
на Убу.
4.

ЗАКЉУЧАК

Спроведена истраживања помогла су да се утврде одређене законитости у
понашању испитаника са подручја Београда и Уба. Да би се смањио број
саобраћајних незгода које су проузроковане прекорачењем брзине потребно је на
основу обављених истраживања направити добар систем мера, којима би се решио
врло комплексан проблем вожње брзином већом од дозвољене.
На основу претходно изложених резултата спроведених истраживања на
подручју Уба и Београда, потребно је направити предлог мера за свако место
истраживања посебно. Мере су конципиране тако да се њиховом применом реши
кључни проблем, а то је смањење броја саобраћајних незгода са погинулим лицима
чији је главни фактор настанка брзина.
Да би се направио квалитетан систем мера прво треба посегнути за што
ефикаснијим алатом, којим се може утицати на побољшање безбедности саобраћаја,
а то је управљање брзинама. Управљање брзинама представља скуп мера, које имају
за циљ да смање број возача који не поштују ограничење брзине и да се тако, на
посредан начин, утиче на смањење број страдалих учесника у саобраћају.
Постављање одговарајућих, безбедних ограничења брзина, која су с једене
стране у складу са законом, а с друге стране, не утичу на смањење мобилности и
ометање саобраћајног тока. Потребно је извршити анализу постављених
ограничења брзина како у централном градском језгру, тако и на прилазним и
артеријским саобраћајницама.
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За смиривање саобраћаја у местима велике концентрације пешака, уводе се зоне
30. На Убу постоји неколико зона где је ограничење брзине постављено на 30 km/h
и те зоне се налазе у близини школа и вртића. У Београду осим у близини школа,
зоне 30 се налазе и у густо насељеним деловима града, ради повећања безбедности
пешака, а нарочито деце. Неопходно је обавити анализу на нивоу локалне заједнице
у погледу увођења зоне 30 и на местима где је зонирање оправдано увести нове зоне
30.
Да би ове мере биле ефикасне неизоставан део управљања брзинама представља
процес праћења брзина. Брзине учесника у саобраћају могуће је пратити на
различите начине, а само неки од њих су патроле саобраћајне полиције, радари,
камере за праћење брзине, примена ИТС-а за праћење брзина. Константна контрола
брзине возача на различитим локацијама у Београду, а нарочито на локацијама где
је велика концентрација рањивих учесника у саобраћају и где може лако доћи до
саобраћајне незгоде са настрадалим лицима. За праћење брзине кретања возила могу
се употребити и аутоматске камере за праћење брзине, које не захтевају додатне
људске ресурсе, али су са друге стране финансијски захтевне. Камера за праћење
брзине већ има на неким локацијама у Београду. Што се тиче брзинских камера на
Убу, оне за сад не постоје, те је потребно чешће изводити патроле саобраћајне
полиције на одређене локације како би се пратила брзина возила. Изменљива
саобраћајна сигнализација може помоћи возачима да се определе за безбедну брзину
у различитим уловима саобраћаја, на које, између осталог, утичу и временски
услови, и тако смање могућност настанка саобраћајне незгоде.
У овом истраживању показало се да су млади ти који најчешће крше правила о
брзини кретања возила на путевима. Младе, као и возаче осталих старосних
категорија потребно је едуковати о ризицима које доноси брза вожња, као и о
правилима која се морају поштовати при вожњи. Са едукацијом треба почети пре
него што се возачи упишу у аутошколу, и пре него што добију возачку дозволу.
Дакле, већ у школама децу треба едуковати да је брзина главни фактор настанка
саобраћајних незгода са погинулим лицима и на тај начин од најранијег доба деци
формирати исправан став по питању вожње брзином већом од ограничене и
изградити свест о ризицима које доноси вожња неприлагођеном брзином.
За ефикасно управљање брзинама врло су важне инжењерске мере и решења која
ће помоћи да се брзине поштују и тако смањи број страдалих лица у незгодама.
Безбедни путеви значајно утичу на повећање безбедности саобраћаја. Неопходне су
инвестиције у инфраструктуру, како би се омогућио задовољавајући ниво
безбедности путева, који ће утицати на смањење броја незгода са смртним
последицама. Потребно је обавити истраживање о стању саобраћајне мреже како у
Београду тако и на Убу. Саобраћајна инфраструктура на подручју Уба оштећена је
због великог броја тешких теретних возила, која свакодневно пролазе убским
саобраћајницама, стога треба обавити санацију оштећених коловоза.
Ефикасна мера за спречавање возача да прекораче брзину јесу и одређена
инжењерска решења у виду издигнутих платформи на пешачким прелазима, којих
у Београду има, али не на довољно локација. Потребно је истражити локације које
имају већи обим пешака и утврдити да ли је на тим локацијама оправдано увести
издигнуте пешачке прелазе. Уколико, постоји оправданост увођења издигнутих
платформи за пешаке, уградити их.
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Кружни токови су се показали као безбеднији вид раскрснице више путева и на
њима је евидентиран мањи број саобраћајних незгода према истраживањима
спроведеним у области регулисања саобраћаја. У Београду је потребно
реконструисати одређене раскрснице и претворити их у кружне токове, како би се
смањио број конфликтних тачака и омогућило безбедно функционисање саобраћаја.
На Убу постоји једна критична раскрсница, за коју је неопходна реконструкција,
како би се повећала безбедност свих учесника у саобраћају на тој локацији.
Једна од мера за спречавање вожње неприлагођеном брзином јесу и кампање о
превенцији брзе вожње. Кампањама се може директно утицати на свест и став
возача према брзој вожњи. Кампање треба спроводити и на Убу и у Београду и то
више пута у току године. Нарочито је битно спровести кампање пред почетак
школске године и у летњим месецима, јер су то периоди са повећаним бројем
саобраћајних незгода. Кампање морају бити ефектне како би се постигао циљ.
Све представљене мере чине део система за управљање брзинама у локалним
заједницама. Изнет предлог мера за управљање брзинама мора имати подршку
разних органа власти, како би био од користи за побољшање безбедности
саобраћаја. План изнетих мера има за циљ да се до 2020. године смањи број возача
који прекорачују ограничење брзине и возе неприлагођеном брзином, што ће
директно утицати на смањење броја саобраћајних незгода, а самим тим и на
смањење броја погинулих лица. Овај план, посредно има за циљ и смањење
трошкова и губитака који настају са настанком саобраћајних незгода. Смањење
броја саобраћајних незгода и броја погинулих утицало би и на повећање бруто
домаћег производа. Мере за управљање брзинама потребно је применити у свим
локалним заједницама, како би се утицало на свест возача да брза вожња није
безбедна вожња. Поред примене мера, неопходно је непрестано праћење стања
безбедности саобраћаја како би се пратио ефекат примењених мера и колико су оне
биле адекватне за решавање датог проблема прекорачења брзине у локалној
заједници.
5.
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RIZIČNO PONAŠANJE VOZAČA U SRBIJI
RISK BEHAVIOR OF DRIVERS IN SERBIA
Nevenka Kovačević 1, Katica Tripković 2, Marija Marković3,
Svetlana Mladenović Janković4
Rezime: Rizično ponašanje u vožnji može uticati na bezbednost u saobraćaju i dovesti do nastanka
saobraćajnih nezgoda. U najčešće oblike rizičnog ponašanja u vožnji ubrajaju se nepropisna ili
neprilagođena brzina kretanja vozila, vožnja pod uticajem alkohola, nekorišćenje sigurnosnih
pojaseva kao i ometanje pažnje vozača (distrakcija). Cilj ovog rada je da ukaže na zastupljenost
rizičnog ponašanja vozača u Srbiji i analizira razlike po polu, starosnim kategorijama, stepenu
obrazovanja, tipu naselja i regionu. U radu je korišćena deskriptivna analiza i Hi- kvadrat test na
osnovu podataka iz Nacionalnog zdravstvenog istraživanja stanovništva Srbije iz 2013. godine.
Rezultati analize su pokazali da u Srbiji, prema navodima anketiranih lica koja su se izjasnila kao
vozači, prilikom vožnje automobila 91,1% vozača koristi sigurnosni pojas, pod uticajem alkohola
vozi 2,2% vozača, 13,1 % vozača prekoračuje dozvoljenu brzinu a 12,6 % vozača koristi mobilni
telefon. Ovaj rad je identifikovao socijalne i demografske faktore koje su povezani sa rizičnim
ponašanjem vozača u Srbiji. Ova informacija je korisna za planiranje aktivnosti u zajednici na
prevenciji faktora rizika odgovornih za nastanak saobraćajnih nezgoda.
Ključne reči: Bezbednost, vožnja, ponašanje, distrakcija
Abstract: Risky driving behavior may affect the traffic safety and lead to the formation of traffic
accidents. The most common forms of risky behaviour, among others, are: improper or inadequate
speed of movement of vehicles, driving under the influence of alcohol, failure to use seat belts,
driver distraction.The aim of this research is to point to the prevalence of risky behavior of drivers
Dr Nevenka Kovačević, lekar specijalista socijalne medicine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,
Bul.despota Stefana 54a, Beograd, Srbija, nevenka.kovacevic@ zdravlje.org.rs
2 Dr Katica Tripković, lekar specijalista socijalne medicine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,
Bul.despota Stefana 54a, Beograd, Srbija, katica.tripkovic@ zdravlje.org.rs
3 Dr Marija Marković, lekar specijalizant socijalne medicine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,
Bul.despota Stefana 54a, Beograd, Srbija, marija.markovic@ zdravlje.org.rs
4 Prim. mr sc. med. dr Svetlana Mladenović Janković, lekar specijalista socijalne medicine, pomoćnik direktora,
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Bul.despota Stefana 54a, Beograd, Srbija, svetlana.jankovic@
zdravlje.org.rs
1

335

Nevenka Kovačević, Katica Tripković, Marija Marković, Svetlana Mladenović Janković
RIZIČNO PONAŠANjE VOZAČA U SRBIJI

in Serbia and analyzing differences by sex, age groups, level of education, type of settlement and
the region. We used the descriptive analysis and chi-square test based on data from the National
health research of the Serbian population as of 2013. This study has shown that, according to answers
of participants, 91.1% of them use seatbelt during driving, 2,2% drive under the influence of alcohol,
13.1% exceed the speed limit and 12.6% of them use a mobile phone. This study identified the
social and demographic factors that are associated with risky behavior of drivers in Serbia. This
information is useful for planning activities in the community in the prevention of risk factors
responsible for the occurrence of accidents.
Keywords: Safety, driving, behavior, distraction

1.

UVOD

Saobraćajne nezgode se retko događaju kao posledica jednog uzroka. One su najčešće
izazvane kombinacijom raznih elemenata. Ovi elementi ne deluju izolovano, već
predstavljaju strukturalnu celinu, u okviru koje se međusobno razlikuju po snazi svog
uticaja, tako da je teško izmeriti koliko koji element deluje u toj interakciji. Subjektivne
elemente čini čovek, dok u objektivne elemente ubrajamo vozilo, put i okolinu. Da bi se
preduzele odgovarajuće mere, potrebno je analizirati karakteristike navedenih činilaca u
celokupnom sistemu bezbednosti saobraćaja (Mandić i Đerić, 2013).
Uticaj čoveka na bezbednost saobraćaja nije dovoljno istražen. Neki od najvažnijih
činilaca koji na različite načine utiču na aktivnu i pasivnu bezbednost drumskog
saobraćaja su pol, starost, sposobnosti, znanje (obuka), stavovi, iskustvo, ponašanje,
standard, obrazovanje, socio-demografska obeležja, bolest vozača (Mandić i Đerić, 2013).
Podaci iz istraživanja pokazuju da ljudski faktor doprinosi pojavi oko 90%
saobraćajnih nezgoda. Najčešće opisani potencijalni uzroci pojave saobraćajnih nezgoda
su starost, pol, društveno-ekonomski uslovi, i ponašanja visokog rizika (posebno vožnja
pod uticajem alkohola i brzina), i praćeni su izazovnom kombinacijom neefikasnog
sprovođenja zakona i percepcije nekažnjivosti (Ulinski et al, 2016).
Prekoračenje brzine, koje predstavlja opasnost u saobraćaju, obuhvata vožnju
prekomernom brzinom (tj. vožnju brzinom iznad datog ograničenja) ili neodgovarajućom
brzinom (prebrzom vožnjom u datim uslovima, ali u propisanom ograničenju). Pored toga
što je brzina uzročni faktor oko jedne trećine fatalnih saobraćajnih nezgoda, ona
predstavlja otežavajući faktor u većini saobraćajnih nezgoda i ostavlja ozbiljne posledice
na životnu sredinu i potrošnju energije (3).
Broj i težina saobraćajnih nezgoda raste sa povećanjem brzine. Velika brzina skraćuje
vreme koje vozač ima na raspolaganju za identifikaciju i obradu podataka, kao i vreme za
donošenje odluka u vezi sa reakcijama i, konačno, za izvršenje određene radnje (3).
Statistički podaci na nivou Republike Srbije pokazuju da se brzina, kao uticajni faktor,
prepoznaje kod jedne trećine svih saobraćajnih nezgoda i kod više od 50% smrtnih ishoda
u saobraćajnim nezgodama (Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima Republike
Srbije za period od 2015. do 2020. godine, 2015.).
Konzumiranje alkohola je prepoznato kao direktan uzrok socijalnih i zdravstvenih
problema. Kao treći najznačajniji faktor rizika za smrt i invaliditet kod produktivnih
pojedinaca širom sveta, ima veliki značaj za javno zdravlje. Unos alkohola kompromituje
sposobnost vozača i motornu koordinaciju, što povećava rizik od učešća u saobraćajnim
prekršajima i incidentima. Pod dejstvom alkohola, vozač nije u stanju da predvidi
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određenu situaciju (defanzivna vožnja) a sposobnost donošenja odluka i reagovanja je
ugrožena (Ulinski et al, 2016).
U Evropi, oko četvrtine svih smrtnih slučajeva na putu je povezano sa alkoholom (5).
Psihofizičko stanje vozača, pre svega uticaj alkohola i droga, je jedan od vodećih
razloga za stradanje u saobraćaju u Srbiji- na trećem mestu „uzroka“ odnosno „grešaka“.
(Statistički izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji u 2014 godini,
2015:14).
Postoje dokazi da upotreba mobilnih telefona od strane vozača, bilo da je ručni aparat
ili hends-fri uređaj, predstavlja najvažniji faktor ometanja pažnje vozača koji može dovesti
do povećanog rizika sudara. Iako je jasno da mobilni telefoni poboljšavaju poslovnu
komunikaciju i povećavaju ličnu udobnost, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje je
postala velika smetnja za bezbednost na putu (7).
Mobilni telefon ometa vozača na dva načina, tako što izaziva fizičku distrakciju i
kognitivne smetnje. Fizička smetnja se javlja kada vozači istovremeno koriste svoj
mobilni telefon (hvatanje, biranje broja, držanje) i upravljaju vozilom. Kognitivna smetnja
se javlja kada vozač skreće pažnju sa vožnje na telefonski razgovor. Međutim, sposobnost
da se pažnja rasporedi na dva simultana zadatka je ograničena. Stoga, upotreba mobilnog
telefona tokom vožnje može negativno da utiče na performanse u vožnji. Rezultati
epidemioloških studija sugerišu da se korišćenjem mobilnog telefona tokom vožnje
povećava rizik od učešća u saobraćajnoj nezgodi do četiri puta. Takođe, mnoga
istraživanja ukazuju na to da hends-fri telefoni nemaju nikakvu bezbednosnu prednost u
odnosu na ručnu jedinicu (8).
Među elementima pasivne bezbednosti u saobraćaju, najvažniji su sigurnosni pojasevi.
Studije koje su sprovedene širom sveta 1960.- te godine ubedljivo su pokazale da pravilna
upotreba sigurnosnih pojaseva spasava živote. Korišćenje sigurnosnih pojaseva, za vozače
i suvozače, smanjuje rizik od smrtnog stradanja za 40-50%, dok za putnike na zadnjem
sedištu taj procenat iznosi oko 25%. (Elvik, R., Vaa, T. 2004:546).
Cilj ovog rada je da ukaže na zastupljenost rizičnog ponašanja vozača u Srbiji i
analizira razlike po polu, starosnim kategorijama, stepenu obrazovanja, tipu naselja i
regionu, uz pregled i analizu navedenih socijalnih i demografskih faktora koji utiču na
ponašanje vozača u Republici Srbiji, iz perspektive javnozdravstvenog radnika, sa
iskustvom u zdravstvenoj edukaciji, zainteresovanog za sprečavanje povreda i smrti
izazvanih saobraćajnim nezgodama.
2.

MATERIJAL I METODE

Ova studija predstavlja sekundarnu analizu podataka iz Nacionalnog istraživanja
zdravlja stanovništva Republike Srbije, sprovedenog 2013. godine od strane Ministarstva
zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”
u skladu sa metodologijom i instrumentima Evropskog istraživanja zdravlja- drugi talas
(EHIS- wave 2). Uzorak korišćen u Istraživanju formiran je od svih registrovanih
domaćinstava u Srbiji prema popisu stanovništva iz 2011. godine. To je nacionalno
reprezentativan slučajni uzorak- stratifikovani dvoetapni uzorak, sa unapred poznatom
verovatnoćom izbora jedinica uzorka u svakoj etapi uzorkovanja, izabran tako da pruži
statistički pouzdane ocene indikatora koji ukazuju na zdravlje populacije, kako na
nacionalnom nivou, tako i na nivou geografskih oblasti/statističkih regiona: Vojvodina,
Beograd, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, i na nivou gradskih i ostalih
337

Nevenka Kovačević, Katica Tripković, Marija Marković, Svetlana Mladenović Janković
RIZIČNO PONAŠANjE VOZAČA U SRBIJI

naselja/područja. U Istraživanju je ukupno anketirano 6.500 domaćinstava i 15.999
ispitanika. Od ukupno 16.474 registrovanih članova domaćinstva starih 15 i više godina
njih 14.623 pristalo je ili je bilo u mogućnosti da bude anketirano, što daje stopu odgovora
od 88,9%. U ovoj studiji selektovani su ispitanici stariji od 15 godina koji su se izjasnili
kao vozači, a kojih je bilo 6.160.
Kao izvor podataka o rizičnom ponašanju u saobraćaju i socio- demografskim
karakteristikama ispitanika korišćen je upitnik licem u lice koji se popunjavao sa svakim
članom domaćinstva starosti 15 i više godina. Analizirana su četiri pitanja koja su se
odnosila na rizično ponašanje u saobraćaju, i to: „Da li prilikom vožnje automobila
koristite sigurnosni pojas?”, „Da li prilikom vožnje automobila vozite pod uticajem
alkohola?”, „Da li prilikom vožnje automobila prekoračujete dozvoljenu brzinu?” i „Da li
prilikom vožnje automobila koristite mobilni telefon?”, kao i socio- demografske
karakteristike ispitanika (pol, uzrast, nivo obrazovanja, tip naselja i region). Za testiranje
razlika između grupa u učestalosti rizičnog ponašanja u saobraćaju za svaku varijablu
korišćen je Hi- kvadrat test, pri čemu je za minimalni nivo statističke značajnosti korišćen
p<0,05, a p<0,001 je uzeto kao statistički visoka značajnost. Analize su vršene
korišćenjem softvera statističkog paketa (SPSS) verzija 17.
Ograničenje ove studije je u tome što je zasnovana na izjavama ispitanika koje ne
isključuju mogućnost pristrasnosti pri davanju odgovora.
3.

REZULTATI

Od 6160 ispitanika na nivou Republike Srbije 4,3% je izjavilo da prilikom vožnje
automobila ne koristi sigurnosni pojas, 2,2% vozi pod uticajem alkohola, 13,1%
prekoračuje dozvoljenu brzinu, a svaki osmi koristi mobilni telefon (Grafikon 1).
Slika 1. Grafikon 1: Rizično ponašanje vozača u R. Srbiji, 2013. godina
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Tokom vožnje automobila sigurnosni pojas češće koriste žene (92,3%), kao i
stanovnici Šumadije i Zapadne Srbije (92,5%). Visoko statistički značajna razlika beleži
se u odnosu na stepen obrazovanja, te ispitanici višeg i visokog obrazovanja najčešče
koriste sigurnosni pojas (94,3%), dok u odnosu na uzrast i tip naselja u kojima ispitanici
žive nema razlike u praktikovanju ove navike.
Kada je u pitanju vožnja automobila pod uticajem alkohola visoko statistički značajna
razlika beleži se u odnosu na pol, tip naselja i region. Tako, muškarci češće voze pod
dejstvom alkohola (2,5%), stanovnici vangradskih naselja(3,1%), kao i stanovnici
Vojvodine (3,4%). Takođe, ispitanici srednjeg obrazovanja (2,4%) češće prakitikuju ovu
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vrstu rizičnog ponašanja u saobraćaju, dok u odnosu na uzrast nije zabeležena statistički
značajna razlika.
U odnosu na pol, uzrast, stepen obrazovanja i region beleži se visoko statistički
značajna razlika u prekoračenju dozvoljne brzine tokom vožnje automobila, ali ne i u
odnosu na tip naselja u kom ispitanici žive. Muškaci (14,2%) u većoj meri od žena (10,2%)
praktikuju ovo ponašanje u saobraćaju, zatim najmlađi ispitanici, uzrasta od 15 do 24
godine (15%), ispitanici srednjeg obrazovanja (13,6%) i stanovnici Vojvodine (18,9%).
Analizom razlika u učestalosti korišćenja mobilnog telefona između grupa po sociodemografskim karakteristikama, primećuje se da ovu naviku u većoj meri praktikuju
muškarci (13,6%), ispitanici uzrasta od 15 do 24 godine (14,1%) i višeg i visokog
obrazovanja (14%) i stanovnici Vojvodine (15,2%). U odnosu na tip naselja nije
zabeležena statistički značajna razlika.
4.
4.1.

DISKUSIJA
Upotreba sigurnosnog pojasa

Oko 90% vozača koristi sigurnosni pojas. Međutim, onih 10% nevezivanja pojasa je
povezano sa neverovatnih 40% smrtnih ishoda nakon saobraćajnih nezgoda. Iako
neupotreba sigurnosnog pojasa, po sebi, ne povećava rizik od dešavanja nezgode, postoji
mnoštvo dokaza da je ovo ponašanje povezano sa drugim rizičnim ponašanjima (10).
Od 6160 ispitanika na nivou Republike Srbije, sigurnosni pojas vezuje 91,1%. Žene
češće koriste pojas u odnosu na muškarce, kao i stanovnici Šumadije i Zapadne Srbije, u
odnosu na druge geografske oblasti, dok u odnosu na uzrast i tip naselja u kojima ispitanici
žive nema razlike. Ispitanici visokog i višeg obrazovanja najčešće koriste sigurnosni pojas
(94,3%), gde se beleži visoko statistički značajna razlika u odnosu na osnovno i niže i
srednje obrazovanje.
Rezultati studije sprovedene od 1995-1997 u SAD-u su nešto drugačiji. Dokazano je
da su starost, ženski pol i veći prihodi značajni prediktori upotrebe sigurnosnog pojasa.
Visina prihoda se može dovesti u vezu sa stepenom obrazovanja i samim tim većom
verovatnoćom upotrebe sigurnosnog pojasa kod vozača sa boljim obrazovanjem. Naime,
na osnovu izveštaja iz trauma registra, utvrđeno je da je među 1336 pacijenata primljenim
u trauma centar, pojas upotrebilo 45% pacijenata mlađih od 25 godina, 52% od 25-60
godina, i 68% onih preko 60 godina. Upotreba pojasa je prijavljena kod 45% muškaraca i
63% žena. Pored toga, upotreba pojasa je prijavljena kod 33% onih koji zarađuju manje
od 20.000 $ godišnje i 55% onih koji zarađuju više od 20.000$ (Brooke et all, 2001:659662).
Na osnovu sprovedenog istraživanja 2008.godine u SAD-u, procenat ispitanika koji
koristi sigurnosni pojas je manji nego u Srbiji danas i iznosi 83% . U odnosu na uzrast
takođe nije postojala statistički značajna razlika. Istraživanja su potvrdila da je upotreba
pojasa ređa kod populacije od 16-24 godine u odnosu na druge starosne grupe, dok je češća
kod žena nego muškaraca (12).
U prilog činjenici, da je upotreba sigurnosnog pojasa ređa kod mladih ljudi govore i
podaci da u 2014. godini više od polovine poginulih (opseg 53%-59%) tinejdžera (13-19
godina) i odraslih (20-44 godine) koji su poginuli u saobraćajnim nezgodama sa motornim
vozilima nije bilo vezano sigurnosnim pojasom u vreme nezgoda. Kod mladih (starosne
grupe 18-24) manja je verovatnoća da koriste sigurnosne pojaseve od onih u starijem dobu,
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kao i kod muškaraca u odnosu na žene. Odrasli koji žive u vangradskim područjima se
ređe vezuju od odraslih iz gradskih područja. Postoje razlike u upotrebi pojasa između
država u kojima postoji zakonska regulativa u ovoj oblasti (91% u 2015. godini) i država
bez ili sa uzgrednim sprovođenjem zakona (79%)( 13).
U 2015. godini u SAD-u, upotreba sigurnosnog pojasa se povećala na 90,3%. Takođe,
kao i kod nas, postoje razlike u odnosu na geografske oblasti. Na zapadu zemlje je
upotreba pojasa češća nego u drugim regionima - severoistoku, srednjem zapadu i na jugu
(14).
Rezultati mnogih studija su pokazali da upotreba sigurnosnog pojasa raste sa porastom
stepena obrazovanja, za oba pola (15).
4.2.

Vožnja pod uticajem alkohola

Na osnovu odgovora ispitanika u Srbiji se broj osoba koje voze pod dejstvom alkohola
značajno razlikuje u odnosu na pol, tip naselja i region. Muškarci češće voze pod dejstvom
alkohola, stanovnici vangradskih naselja i Vojvodine. U odnosu na uzrast nije uočena
statistički značajna razlika. Ispitanici srednjeg obrazovanja češće praktikuju ovu vrstu
rizičnog ponašanja.
Među mladim vozačima su vrlo česte saobraćajne nezgode kojima je uzrok
alkoholisanost. Istraživanja su pokazala da mladi vozači ne konzumiraju alkohol u većoj
meri nego njihove starije, iskusnije kolege, ali da su izloženi daleko većem riziku kada
upravljaju vozilom pod uticajem alkohola. Poznata je činjenica da mladi vozači najviše
konzumiraju alkohol vikendom, noću te da su u tom periodu i najviše izloženi riziku
(Mandić i Đerić, 2013).
Nedavno objavljena studija je pokazala da postoji velika prevalencija (8,3%) vozača
koji prijavljuju konzumiranje alkohola pre vožnje, u Kuritibi u Brazilu. Studija
sprovedena 2012. godine je pokazala značajnu povezanost pola i starosti sa visokorizičnim
obrascem ponašanja kao što je vožnja pod dejstvom alkohola. Tom prilikom je
identifikovana veća učestalost vožnje pod uticajem alkohola u muškoj populaciji, kao i
kod vozača starosne dobi od 18-29 godina, ali i kod osoba sa višim obrazovanjem. Osim
toga, postoji trend smanjenja učestalosti vožnje pod uticajem alkohola sa godinama
starosti, što je u skladu sa postojećom literaturom. Slični rezultati su evidentirani u
brazilskim studijama Melcop i dr. i VIGITEL (Ulinski et al, 2016 ).
Na osnovu izveštaja Centra za kontrolu bolesti i prevenciju (CDC), rizik učešća u
nezgodama je veći za mlade ljude, bez obzira na nivo koncentracije alkohola u krvi.
Mnoga istraživanja su takođe potvrdila da je verovatnije da će se mladi ljudi uključiti
u saobraćaj pod dejstvom alkohola i droga, i da najrizičniju grupu čine mladi muškarci,
dok su drugi autori utvrdili da većina vozača prijavljuje potpuno izbegavanje pića pre
vožnje sa malim varijacijama u odnosu na različite uzrastne grupe.
Nacionalno istraživanje sprovedeno u Kanadi, u Abdel-Ati, pokazalo je da muškarci
prijavljuju vožnju posle konzumiranja alkohola tri puta češće nego žene (26% u poređenju
sa 8%). Uticaj alkohola na učešće u nezgodama kod muškaraca je dvostruko veći nego
kod žena, što potvrđuju i prethodna istraživanja.
NHTSA (1995) je objavio rezultate istraživanja koji su pokazali da je loše akademsko
obrazovanje jedan od faktora koji je povezan sa rizičnom vožnjom, uključujući vožnju
pod dejstvom alkohola, kod mladih muškaraca. Nasuprot tome, rezultati drugog
istraživanja su pokazali da je “potpuno izbegavanje pića pre vožnje” prijavila većina
vozača sa malim razlikama u odnosu na obrazovanje (15).
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Da vozači vangradskih područja prednjače u upotrebi alkohola tokom vožnje,
pokazuju i rezultati američke studije objavljene 2015. godine. Uočava se da postoji veća
verovatnoća upotrebe alkohola tokom vožnje u ruralnim sredinama u odnosu na urbane.
(Malek-Ahmadi et all, 2015: 353-7).
4.3.

Prekoračenje brzine

Prekoračenje brzine leži u srcu problema bezbednosti saobraćaja.
U Srbiji, 13,1% ispitanika je izjavilo da prekoračuje dozvoljenu brzinu a 26,5%
ponekad praktikuje ovo rizično ponašanje u saobraćaju. Muškarci značajno češće voze
nepropisnom brzinom od žena, zatim ispitanici uzrasta od 15 do 24 godine, ispitanici
srednjeg obrazovanja i stanovnici Vojvodine.
Procenat vozača koji voze iznad ograničenja brzine ili voze u granicama ali prebrzo
za preovlađujuće uslove - je čak 50% vozača u svakom trenutku (Joint OECD/ECMT
Transport Research Centre, 2006). Međutim, informacije za nisko i srednje razvijene
zemlje su nedovoljno dostupne (17).
Iako postoje velike razlike između puteva, to ne utiče na činjenicu da 40-50% svih
vozača prelazi ograničenje brzine. Uopšteno govoreći, muškarci češće prelaze dozvoljenu
granicu od žena, mladi češće prelaze granicu od starijih vozača (18).
Prema podacima istraživanja sprovedenog u Škotskoj, mladi vozači koji imaju 20
godina starosti ili manje, pokazuju najviše uočene brzine i najviše “normalne brzine”. U
literaturi se dosledno pokazuje da su veće šanse da brže voze mladji vozači. Različiti autori
su potvrdili da postoji tendencija da se sa povećanjem starosti brzina kretanja smanjuje i
da se ograničenja brzine češće poštuju.
Većina literature je utvrdila da je prekoračenje brzine povezano sa muškim polom.
Muškarci češće zanemaruju ograničenja brzine i pravila saobrćaja, češće su učesnici
saobraćajnih nezgoda i češće su povrede koje nastaju usled prekoračenja brzine.
Osim toga, primećena je razlika između polova u početku smanjenja brzine prilikom
vožnje u odnosu na godine života. Primećeno je da žene vozači usporavaju vožnju naglo
u svojim 20-im, a zatim održavaju ove brzine do kraja starosnog opsega od 21-29
godine.Muški vozači, međutim, ne umanjuje brzinu do 30-tih godina i voze većom
brzinom nego njihovi vršnjaci- žene. Uočena je konvergencija njihovih brzina tek oko 50
godina starosti. Vasilevski (1984, u 1995. privremenom izveštaju NHTSA ), međutim, nije
pronašao značajan uticaj pola vozača na brzinu vozila.
Mnogi istraživači su utvrdili da broj ljudi koji prijavljuje poštovanje ograničenje brzine
opada sa porastom stepena obrazovanja. Oni su podržani u svojim zapažanjima i studijom
u kojoj je dokazano da su žene sa više prekršajnih bodova, propusta i grešaka i većim
ubrzanjem, žene sa visokim obrazovanjem (15).
Značajna razlika između Vojvodine i ostalih regiona, u smislu prekoračenja brzine
vožnje se može objasniti strukturnim razlikama (veličinom regiona, sastavom, gustinom i
kvalitetom putne mreže, karakteristikama stanovništva) i socio-ekonomskim razlikama
(karakteristike vozila, tranzit, turistički promet, aspekti ponašanja, itd.), koje mogu uticati
na izbor brzine kretanja vozila.
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4.4.

Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje je široko rasprostranjeno među mladim
početnicima vozačima koji već imaju veći rizik od nezgoda zbog neiskustva u vožnji .
Istraživanja pokazuju da stariji vozači sporije reaguju na događaje i teže sprovode dva
zadatka istovremeno (19).
Veliki procenat vozača (od 39% do 45%) koristi svoj mobilni telefon u nekom trenutku
tokom vožnje, a procenjuje se da gotovo u svakom trenutku tokom dana, od 2% do 6%
vozača koristi mobilni telefon (Road Safety Authority,2010) (8).
U Srbiji, tokom vožnje 12,6% ispitanika prijavljuje korišćenje mobilnog telefona
tokom vožnje, a ponekad ga koristi 21,1% ispitanika. Mobilni telefon češće koriste
muškarci, mladi (15-24 godine), osobe sa višim i visokim stepenom obrazovanja i
stanovnici Vojvodine.
Studija sprovedena u Francuskoj 2003. godine je dokazala da su ispitanici koji najčešće
koriste mobilni telefon u vožnji uglavnom muškarci, mlađi od 45 godina, koji najčešće
žive u paru i pripadaju višim ili srednjim društvenim grupama. Međutim, analiza nije
uspela da dokaže razlike prema oblasti stanovanja (Brusque i Alauzet, 2008:35-44).
Studija iz Australije 2005. godine je zaključila da pripadnost određenom polu ili
starosnim grupama ne utiče na povećanu verovatnoću sudara prilikom upotrebe mobilnog
telefona i vožnje (McEvoy, 2005:428).
Pregledom opservacionih studija iz 2005. godine, u SAD, Australiji i Velikoj Britaniji
uočava se da između 1% do 4% vozača koriste telefone tokom vožnje, a da muškarci i
mladi (mlađi od 30 godina) koriste mobilne telefone češće od drugih grupa. U SAD, 2007.
godine je primećeno da oko 6% vozača na putu u bilo koje vreme koristi ručni telefon
(19).
Druge studije iz Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda su pokazale da su
muškarci vozači mlađi od 30 godina (grupa posebno izložena i drugom rizičnom
ponašanju) takođe češći korisnici mobilnih telefona tokom vožnje. Studija iz Velike
Britanije je utvrdila da vozači mlađi od 30 godina imaju skoro dvostruko veće šanse da
koriste mobilni telefon nego vozači stariji od 30 godina (22).
Korišćenje mobilnog telefona među mladim vozačima postaje uobičajeno u poslednjih
nekoliko godina.Mladi ljudi najčešće prihvataju korišćenje nove tehnologije i najređe
razumeju rizike povezane sa upotrebom mobilnog telefona i slanje poruka u toku vožnje
(Cazzulino et all, 2014:234-42).
Brojne studije su pokušale da odrede koliko vozači koriste mobilne telefone za vreme
vožnje. U zemljama sa visokim prihodima kao što su npr. SAD, Novi Zeland, Australija i
u nekim evropskim zemljama, 60-70% vozača koristi mobilni telefon barem ponekad u
toku vožnje. Između 1-7% vozača koriste mobilni telefon u svakom trenutku u Australiji,
Holandiji, Velikoj Britaniji i drugim evropskim zemljama. U SAD uočeno je 11% vozila
na putu sa vozačima koji koriste mobilni telefon. Studija u Kanadi je utvrdila da je 2,8%
vozača koristilo mobilne telefone u svakom trenutku tokom vožnje u ruralnim sredinama,
dok je ova cifra bila mnogo veća u urbanim sredinama - 5,9% (22).
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5.

ZAKLJUČAK

Ovaj rad je identifikovao socijalne i demografske faktore koje su povezani sa rizičnim
ponašanjem vozača, što je do sada opisano u mnogim radovima, potvrđeno različitim
analizama i objavljeno u izveštajima širom sveta. Mladi vozači predstavljaju jednu od
najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. Najznačajniji elementi rizičnih oblika
ponašanja kod mladih odnose su se na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola
i korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje. Muškarci su takođe skloniji svim navedenim
obrascima rizičnog ponašanja. Uticaj obrazovanja i mesta u kojima žive (tip naselja,
geografska oblast) na ponašanje vozača je prisutan u određenim aspektima rizičnog
ponašanja, ali ne i dovoljno istražen i potkrepljen čvrstim dokazima.
Promena ponašanja i angažovanje javnosti predstavljaju ključne zadatke u narednim
godinama.
6.
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ПРИМЕРИ ЕДУКАЦИЈЕ МЛАДИХ НА ТЕМУ БЕЗБЕДНОГ
ПОНАШАЊА У САОБРАЋАЈУ КРОЗ ПРОЈЕКТЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЗА МЛАДЕ ЧАЧАК
EXAMPLES OF EDUCATING YOUNG PEOPLE ABOUT SAFE
BEHAVIOR IN TRAFFIC THROUGH PROJECTS OF THE YOUTH
OFFICE ČAČAK
Jелена Ковачевић1
Резиме: Едукација је један од основних предуслова за достизање вишег нивоа саобраћајне
културе и веће безбедности свих учесника у саобраћају. Она представља најефикаснији начин
превенције и говори о улози у саобраћају, о безбедном кретању и поштовању прописа, али
пре свега о потреби да се буде опрезан. Сходно томе, од изузетног значаја су пројекти
намењени младима, као носиоцима друштва, а у циљу да се млади укључе у превентивне
активности и постану промотери безбедног понашања у саобраћају. Приступ младима је
снажнији уколико се спроводи кроз међусекторску сарадњу, дакле ефективност едукације је
већа уколико је заједнички спроводе јединица локалне самоуправе, установе образовања,
удружења грађана и друге формалне и неформалне групе у складу са својим капацитетима.
Циљ овог рада је да представи пројекте које је припремила и реализовала Канцеларија за
младе Чачак у сарадњи са локалним и другим партнерима, а садржи различите приступе
едукацији младих. Према подацима катедре за безбедност саобраћаја београдског
Саобраћајног факултета, возачи са једном годином возачког искуства изазивају 3 пута више
саобраћајних незгода него искуснији возачи, па су пројекти Канцеларије за младе Чачак
директно усмерени на младе и неискусне возаче, матуранте средњих школа који су тек
положили или се спремају за полагање возачког испита.
Кључне речи: едукација, млади, безбедност саобраћаја, канцеларија за младе
Abstract: Education is one of the main prerequisites for achieving a higher level of traffic culture
and greater safety for all traffic participants. Education is the most effective way of prevention and
it stands for understanding the role of participants in traffic; respecting the regulations, but above all
it stands for need to be cautious. Therefore, projects which target young people are of great
Јелена Ковачевић, Маст. Биол., Канцеларија за младе Чачак, Градска управа за локалнни економски
развој града Чачка (Жупана Страцимира бр. 2 , 32 000 Чачак), jelena.kovacevic.ler@gmail.com
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importance in order to involve young people in prevention activities and in order for young people
to become promoters of safe behaviour in traffic. Approach to the youth is more powerful if it is
implemented through cross-sectoral cooperation. Therefore the effectiveness of education is greater
if it is jointly implemented by local governments, educational institutions, civic associations and
other formal and nonformal groups in accordance with their own capacities. The aim of this paper
is to present the projects prepared and implemented by the Youth Office of the City of Čačak, in
cooperation with local and other partners, and it contains different approaches for educating young
people. According to the data of the Department of Road Safety of the Belgrade Faculty of
Transportation, drivers with one year of driving experience cause 3 times more accidents than more
experienced drivers, so projects of the Youth Office are directly aimed at the young, inexperienced
drivers, high school graduates who have just passed or are preparing to take the driving test.
Keywords: education, youth, traffic safety, Youth Office

1.

УВОД

Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, у 2015. години у Републици
Србији је погинуло 114 младих учесника у саобраћају, што чини 19% од укупног
броја погинулих лица, односно, свако пето лице погинуло у саобраћајним незгодама
је лице узраста од 15 до 30 година. У истом периоду, повређено је 6.038 младих
учесника у саобраћају, што представља 31% од укупног броја повређених лица у
саобраћајним незгодама. (Агенција за безбедност саобраћаја, 2015:63-64)
Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од
2015. до 2020. године јасно и недвосмислено се прихвата став да саобраћајне незгоде
нису случајност, већ последица грешке у систему човек-возило-пут-околина, а која
се може отклонити, односно спречити одговорним понашањем свих грађана. Из
наведених разлога, најпре је неопходно утицати на повећање свести о значају
безбедног понашања, посебно у популацији младих учесника у саобраћају. Сходно
томе, од изузетног значаја су пројекти намењени младима, као носиоцима друштва,
а са циљем да се млади укључе у превентивне активности и постану промотери
безбедног понашања у саобраћају.
Савет за безбедност саобраћаја и Полицијска управа града Чачка већ неколико
година спроводе едукације и друге врсте активности усмерене искључиво ка деци
предшколског узраста и ученицима основних школа, односно у Чачку не постоји
континуиран програм усмерен ка ученицима средњих школа. На основу
досадашњег искуства Канцеларије за младе, закључено је да је приступ младима средњошколцима, снажнији уколико се спроводи кроз међусекторску сарадњу.
Према томе, ефективност едукације је већа уколико је заједнички спроводе јединица
локалне самоуправе, установе образовања, удружења грађана и друге формалне и
неформалне групе у складу са својим капацитетима.
2.

ПРОЈЕКТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЧАЧАК

Канцеларија за младе је део Градске управе чији се делокруг рада односи и на
успостављање сарадње са свим релевантним партнерима (умрежавање,
комуникација, координација) и пружање подршке формалним и неформалним
групама младих. Када је у питању унапређење безбедности младих чачана у
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саобраћају, улога Канцеларија за младе је да повеже заинтересоване стране,
користећи све расположиве људске, материјалне и друге ресурсе. Циљ овог рада је
да представи различите приступе унапређењу безбедности младих у саобраћају на
примеру пројеката и активности Канцеларије за младе Чачак.
Циљна група су млади и неискусни возачи, ученици средњих школа који су тек
положили или се спремају за полагање возачког испита, али и они који ће као
сувозачи или пешаци учествовати у саобраћају, односно 2.100 ученика трећег и
четвртог разреда свих шест чачанских средњих школа. У складу са Стратегијом,
активности су усмерене на све ученике равноправно, без дискриминације у погледу
пола, социјалног статуса, верске, расне припадности и друго. (Стратегија
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године)
У периоду септембар – децембар 2016. године реализована су два пројекта,
односно седам тематских активности, за које је Канцеларија за младе у првој
половини године припремила конкурсну документацију, док је активност „Још увек
возим“ део пројекта које реализује Савез параплегичара и квадриплегичара Србије.
2.1.

Пројекат „Смањи ризик спаси живот“

Пројекат „Смањи ризик спаси живот“ је одобрен у оквиру Јавног конкурса
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за суфинансирање
пројеката у области грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре чији су носиоци
удружења и друге организације цивилног друштва y 2016. години у области
„Унапређење безбедности саобраћаја – едукација деце школског и предшколског
узраста, младих и старих возача, рањивих категорија (особе са инвалидитетом,
Роми, Ромкиње и слично)“. Конкурсну документацију је припремила Канцеларија,
а пројекат је спровело удружење грађана „Позитива“ Чачак у сарадњи са
Канцеларијом за младе Чачак, уз подршку локалне телевизије „Галаксија 32“ и града
Чачка, односно Савета за безбедност саобраћаја. Извори финансирања су
обезбеђени из средстава Министарства, буџета града Чачка и донације локалне
медијске куће. Пројекат је спроведен кроз четири групе активности.
2.1.1. Теоријска предавања
Будућег возача треба научити да разуме прописе и правила како би у свакој
новонасталој ситуацији у саобраћају, на основу доброг познавања и разумевања
саобраћајних прописа, могао донети исправну одлуку (Стефановић, Љ., 2010:230).
Стручна лица, у случају горепоменутог пројекта, професори саобраћајне групе
предмета из Машинско – саобраћајне школе Чачак, су припремили предавање које
је обрађивало теме безбедног понашања у саобраћају: поштовање прописа, значај
активних и пасивних мера заштите, коришћење уређаја за комуникацију, утицај
брзине, алкохола и других супстанци на безбедност учесника у саобраћају. Циљ је
да се код популације младих подигне свест о значају поштовања саобраћајних
прописа, нарочито када је реч о вожњи у алкохолисаном стању, стању поспаности
или под дејством наркотика, да спознају реалне опасности у саобраћају и реше
евентуалне недоумице које су имали. Предавање је намењено свим ученицима, без
обзира да ли поседују возачку дозволу и конципирано је тако да у комбинацији са
показним вежбама које ће даље бити описане, траје један школски час.
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2.1.2.

Показне вежбе уз коришћење наочара - симулатора

Након сваког предавања, одржане су показне вежбе у којима се, користећи
посебне „пијане наочаре“, млади упознају са четири различита нивоа ефеката
алколохолисаности на људски организам. Кроз практичан приказ какав утицај
алкохол има на психомоторне способности учесника у саобраћају, младима се
омогућава правилно сагледавање тог сегмента њихове безбедности и развија свест
о томе да, у присуству наведених ризичних фактора, не треба активно учествовати
у саобраћају.
2.1.3. Тренинг безбедне вожње у Националној возачкој академији
Након теоријских предавања и показних вежби, ученици који поседују пробну
возачку дозволу су похађали тренинг безбедне вожње у Националној возачкој
академији (НАВАК) у Суботишту (околина Београда). Тренинг који спроводе
професионални тренери допуњује обуку за полагање возачког испита, јер у
контролисаним условима ученици се суочавају са ситуацијама које можда нису
имали прилике да прођу са инструктором вожње, као што је нагла промена брзине
и правца, панично кочење, вожња по клизавој подлози и друго. На овај начин млади
возачи уче да препознају и предупреде стварне опасности, бивају припремљени да
на најбољи начин реагују у критичној ситуацији и тако избегну или умање
последице. Програм тренинга је употпуњен додатним теоријским предавањима и
вежбама у којима су коришћени симулатори превртања, чеоног судара и справа за
тестирање брзине реакције.
2.1.4. Медијска и интернет кампања
Претходно наведене активости су медијски испраћене, тако што су у улози
репортера и новинара били управо млади из циљне групе, јер одређена знања
ученици усвајају боље уколико сами истраживањем долазе до података. У сарадњи
са локалним медијима млади су обучени за креирање медијских прилога,
интервјуисање и извештавање за медије. Млади су до података коришћених за
израду прилога и интервјуисање учесника долазили самостално, истраживајући
интернет странице и друге изворе. Циљ ове активности је да млади активно
размишљају о унапређењу безбедности саобраћаја у локалној заједници. Упоредо је
спроведена и интернет кампања на друштвеним мрежама које користе млади, где су
објављиване значајне информације, фотографије, новински чланци и видео снимци
у вези са током реализације пројекта.
2.2.

Пројекат „Смањи ризик спаси живот 2“

Пројекат „Смањи ризик спаси живот 2“ је одобрен у оквиру Конкурса
Министарства омладине и спорта за финансирање омладинских волонтерских
пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих за Моравички и
Златиборски округ кроз програм „Млади су закон“ за тематску област „Промоција
здравих и безбедних стилова живота“. Конкурсну документацију су припремили
Канцеларија за младе и Удружење грађана „Позитива“ Чачак, а пројекат је спровела
неформална група младих у сарадњи са Канцеларијом и Црвеним крстом Чачак.
Извори финансирања су обезбеђени из средстава Министарства. Пројекат је
спроведен кроз три групе активности.
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2.2.1.

Урбана уметност

Млади, у зависности од интересовања, на различите начине шаљу поруке,
односно интерпретирају своје знање. Ученици средње уметничке школе и ученици
других школа који се аматерски баве урбаном уметношћу, су такође циљна група,
која из свог угла допринеси унапређењу безбедности младих у саобраћају. Овој
групи младих је поверен задатак осмишљавања и израде графита са јасном поруком
о безбедном понашању у саобраћају. Циљ ове активности је подстицање младих на
активну дискусију о промоцији безбедности саобраћаја у локалној заједници. Након
израде предлога скице, а по одобрењу директора, исту су ученици репродуковали
на зид Машинско - саобраћајне школе; Ученици су изабрали графит који шаље јасну
поруку о штетном утицају алкохола на возаче. Ова порука је видљива за ученике
поменуте школе која едукује кадар за послове у области саобраћаја (ученици
саобраћајног смера). Обзиром на локацију, графит са поруком је видљив и за
учеснике у саобраћају који пролазе обилазним путем око Чачка, а познато је да је то
веома прометна саобраћајница јер води ка Златибору, односно Београду.
2.2.2. Обука у пружању прве помоћи
Као једна од значајних институција на пољу превенције собраћајних незгода,
Црвени крст својим активностима директно доприноси смањењу последица
саобраћајних незгода, али утиче и на активну безбедност саобраћаја. (Марковић,
Пешић и Деспотовић, 2014: 110) Са циљем усвајања знања и вештина приликом
реаговања и санирања последица након саобраћајних незгода, у сарадњи са
волонтерима Црвеног крста Чачак осмишљен је и спроведен курс прве помоћи у
свим средњим школама у Чачку. Ученици су кроз обуку научили када и како могу
да извуку унесрећеног из аутомобила, када се повређени склања са места несреће,
како се санирају отворени и затворени преломи, унутрашња и спољашња, обилна и
необилна крварења, опекотине, како да реагују ако је особа у бесвесном стању, у
стању шока и упознали се са другим ситуацијама и стањима која могу настати као
последица саобраћајних незгода. У обукама су учествовали професионални
шминкери који су верно нашминкали горе наведене повреде и маркиранти који су
одглумили горе наведена стања, а све у циљу приказивања што реалније ситуације
која се може затећи на месту незгоде.
2.2.3. Медијска и интернет кампања
Циљ ове активности је да млади самостално долазе до информација и активно
размишљају о унапређењу безбедности саобраћаја у локалној заједници, а
спроведена је на сличан начин као у претходном пројекту.
2.2.4. Час „Још увек возим“
Одговорност за спровођење мера саобраћајног образовања и васпитања, у складу
са Законом, имају и удружења и групе грађана. (Закон о безбедности саобраћаја на
путевима члан 6. став 1. тачка 12.)
У сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја и Савезом параплегичара и
квадриплегичара Србије, одржано је предавање „Још увек возим“ које је део
пројекта поменутог удружења, а у оквиру којег су ученици имали прилику да
разговарају са особом чије здравствено стање (параплегија) је последица
саобраћајне незгоде. Циљ је да се подигне свест о значају поштовања прописа.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

Одржано је осамдест два предавања са показним вежбама у сваком одељењу
трећег и четвртог разреда свих шест чачанских средњих школа (2.100 ученика).
Свако предавање са показним вежбама је изведено у трајању од једног школског
часа, за свако одељење посебно. Добро осмишљена предавања и симулационе вежбе
повећавају шансу да ће млади у дужем периоду запамтити научено, да ће своје
утиске са вежби на симулаторима пренети својим вршњацима, као и да ће стечена
знања задржати и примењивати када постану возачи.
Реализацијом пројекта трајно су обезбеђена савремена наставна средства –
четири тзв. „пијане наочаре“ за симулацију опасних фактора у саобраћају
(алкохолисаност). Наочаре су набављене из средстава буџета Града, а за потребе
реализације пројектних активности (показних вежби) и остају у власништву Града,
односно Канцеларије за младе, одакле ће у будућности бити без надокнаде
уступљени свим квалификованим физичким и правним лицима заинтересованим за
едукацију младих из области безбедности саобраћаја на територији Чачка.
Стотину ученика је бесплатно похађало тренинг безбедне вожње у Националној
возачкој академији и припремљено да на најбољи начин реагују у критичној
ситуацији и тако избегну или умање негативне последице саобраћајне незгоде.
Након учешћа у креирању ТВ прилога, тридесет младих је усвојило новинарске
вештине и развило особине за јавни наступ, а то је одлична основа за припрему
групе младих који ће бити вршњачки едукатори.
Графит израђен на зиду школе у којој се едукују млади чија ће професија бити
уско везана за саобраћај, остаје трајно као јасна порука и за следеће генерације
(истовремено се прекрива зид уништен непримереним натписима).
Након обука из прве помоћи, две стотине ученика је спремније да отклони или
ублажи последице саобраћајних незгода, као и да адекватно и правовремено реагује
у стресним ситуацијама.
И на крају, најзначајније је наметање теме безбедности младих у саобраћају, као
питања поводом кога је успостављена је широка сарадња заинтересованих страна
на локалном нивоу, али и шире.
4.

ДИСКУСИЈА

У Чачку постоје активности које обрађују тему безбедности у саобраћају,
најчешће трају један дан, а усмерене су на ученике средњих школа, али се оне
реализују свега неколико пута годишње и ретко понављају. Реализацијом пројеката
приказаних у овом раду први пут се активно и у континуитету од четири месеца
спроводе активности које обрађују тему безбедног понашања у саобраћају, а
усмерене су на средњошколце.
Успостављена је широка сарадња са медијима, Саветом за безбедност
саобраћаја, средњим школама, организацијама цивилног друштва и неформалним
групама младих што представља чврст основ и добро изграђен систем за успешну
реализацију, одрживост и понављање ових пројеката у будућности.
Сваке године у треће и четврте разреде средње школе долазе нове генерације
младих, а многи од њих се управо у то време спремају да постану возачи. Из тог
разлога, сваке године постоји потреба да се овај едукациони програм понавља и
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унапређује. Када је у питању понављање активности, поставља се питање
константног и стабилног извора финансирања. Пројектно финасирање је мање
стабилно јер зависи од актуелних позива, теме конкурса и висине одобрених
средстава. Један од начина да се превазиђе овај проблем, односно омогући
унапређење постојећих активности и понављање оних које су се показале као добре
у пракси, је стабилан извор финансирања кроз унапред планирана средства у буџету
локалне самоуправе.
Један од дугорочних циљева поменутих пројеката је оснаживање вршњачке
едукације. Вршњачка едукација је плански вођен процес којим обучене, младе и
мотивисане особе преносе знања, навике, вештине, размењују ставове и искуства са
својим вршњацима. Познато је да је у развојној фази младости утицај вршњака
важан, а ефикасни резултати се постижу кроз методе у којима вршњаци саветују,
уче и преносе знања, навике и ставове. (Линдов et al, 2016:115) Едукацијом из
области безбедног понашања у саобраћају, подстицањем на дискусију и активно
тражење информација, развијањем вештина комуникације и јавног наступа код
младих је створена основа да постану вршњачки едукатори.
5.

ЗАКЉУЧАК

У Републици Србији доношењем Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
још пре више од седам година, започело се са системским предузимањем мера на
унапређењу безбедности свих учесника у саобраћају, кроз различите активности
усмерене према бројним саобраћајно ризичним групама, у које се сврставају и
млади. Имајући у виду да је Законом дефинисан стални извор финансирања локалне
самоуправе за ове намене, већина градова и општина су све своје ресурсе у овој
области усмерили само на утврђивање начина трошења ових средстава. На тај начин
су многи себе несвесно ограничили, јер је неретко прилив новчаних средстава на
овој буџетској позицији слабији од планираног, па често можемо чути да постоји
жеља за реализацију мера у области безбедности саобраћаја, али недостаје новац.
Град Чачак је пример локалне самоуправе у којој је препозната важност и других
извора финансирања, као и значај сарадње више друштвених чинилаца из владиног
и невладиног сектора. Чињеница је да остварењу сваког циља мора да претходи
системски рад координисан из једног центра, који утврђује задатак свих учесника у
послу. У овом случају, координатор и покретач активности је била Канцеларија за
младе града Чачка, која је успела да припреми квалитетне пројекте, препозна и
анимира установе и организације цивилног друштва које имају капацитет да буду
партнери на пројекту, а након тога све то презентује Министарству и другим
донаторима. Захваљујући томе, млади на територији града Чачка су у току 2016.
године укључени у читав низ активности, које су допринеле да млади чачани, као
садашњи и будући возачи, схвате своје учешће у саобраћају на неки други начин, на
начин којим се доприноси унапређењу безбедности себе и других учесника у
саобраћају.
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ŠKOLA BICIKLIRANJA 18+ - RADIONICA ZA ODRASLE
BICIKLISTE KAO KONKRETNA MJERA POUM-A U GRADOVIMA
SCHOOL OF CYCLING 18+ - WORKSHOP FOR ADULT CYCLISTS AS
CONCRETE MEASURE OF SUMP IN CITIES
Georg Davor Lisicin1, Milan Pajnić2, Igor Novačić3
Rezime: U skladu sa ekološkim nastojanjima u cestovnom prometu i uvriježenim pravilima
prometne politike u urbanim područjima, nameće se potreba primjene sustavnih rješenja, koja će
poticati upotrebu biciklističkog podsustava u kombinaciji sa javnim gradskim prijevozom.
Posljednjih desetak godina, u skladu s ekološkim i zdrastvenim kampanjama na svu sreću se kod
dijela sudionika promjenio obrazac ponašanja, pa sve više građana prometuje svojim biciklima,
međutim istodobno se povećava broj poginulih i ozlijeđenih biciklista. Analizom podataka, došli
smo do zaključka kako su najrizičnija skupina upravo odrasli biciklisti i to oni koji nisu prošli obuku
iz prometnih propisa i prve pomoći, odnosno obuku za vozača. Zakon tretira bicikliste kao i sve
druge vozače, pa postoji očigledna potreba za sustavnom obukom, po sistemu cijeloživotnog učenja,
poglavito u u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu RH) jer sličnog programa nije bilo u školama
od devedesetih godina,proteklog stoljeća, pa sada imamo jednu odraslu populaciju biciklista, koji
imaju jako malo znanja o prometnim propisima, prvoj pomoći, ali i pravima i obvezama koje imaju
kao sudionici u prometu. Udruga Sigurnost u prometu (SUP) kao civilna, nevladina i neprofitna
udruga od 2012. godine provodi radionice s odraslim biciklistima pod nazivom Škola bicikliranja
18+, kao konkretna mjera podizanja sigurnosti i promoviranje alternativnog i zdravog načina
putovanja, kako i nalaže Plan Održive Urbane Mobilnosti (u dalnjem tekstu POUM – eng. SUMP),
koji nažalost često nije reguliran u većini gradova ili se slabo provodi.
Ključne reči: biciklizam u gradovima, sigurnost u prometu, škola bicikliranja, POUM,
Abstract: In accordance with environmental efforts in road transport and entrenched rules of
transport policy in urban areas, there is a need an applicable system solution, which will encourage
the use of bicycle subsystems in combination with public transport. In the last ten years, in
1

Georg Davor Lisicin dipl.ing.prometa,
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accordance with environmental and health campaign, fortunately, the part of the participants
changed their pattern of behavior, and more and more citizens cycle, but at the same time the number
of killed and injured cyclists had increased. By analyzing the data, we concluded that the group with
most risk are adult cyclists and those who are not trained in traffic rules and first aid, and training
for drivers. The law treats cyclists as well as all the other drivers, but there is an obvious need for
systematic training, the system of lifelong learning, especially in Croatia because there was no
similar program in the schools since nineties, but now we have one adult population of cyclists, who
have very little knowledge of traffic regulations, first aid, or the rights and obligations they have as
participants in traffic. Association Safety in Traffic as a civil, non-profit (NGO) association, since
2012 conducts workshops with adult cyclists called School of cycling 18+, that acts as concrete
measure to raise security and promotes alternative and healthy modes of travel, as well as the SUMP,
which unfortunately is often not regulated in most cities or poorly implemented.
Keywords: cycling in cities, traffic safety, school of cycling, SUMP

1.

UVOD

Kao posljedica uspješno provedenih motivacijskih kampanja i aktivnosti posljednjih
nekoliko godina došlo je do značajnog povećanja broja osoba koje koriste bicikl kao
prometno sredstvo za zadovoljavanje svojih svakodnevnih prometnih potreba, prije svega,
gradskom prometu. U kombinaciji s drugim čimbenicima, ovakav trend prisutan je od
2008. godine ili od početka ekonomske krize u RH, kada je zabilježen i pad voznih
kilometara osobnih vozila a posljedično i ukupan broj poginulih u cestovnom prometu, što
je uzročno-posljedično primjetno kroz povećanje broja poginulih u RH od 2015. od kada
raste i broj voznih kilometara. Cilj ovog rada jest pokazati kako je u kompleksnom
problemu sigurnosti cestovnog prometa potrebno okupiti niz stručnjaka iz različitih struka
i disciplina (prometnih stručnjaka, pravnika, doktora medicine, strojara, novinara, doktora
znanosti itd) koji će sustavno pratiti i uz pomoć provođenja raznih aktivnosti nastojiti
smanjiti broj poginulih u prometu. Od 2012. započele su aktivnosti u radionici Škola
Bicikliranja 18 + fokusiranim upravo na najranjivije skupine u prometu, što su između
pješaka i motociklista upravo biciklisti. Pri tome je važno imati u vidu kako je većina
"novih" urbanih biciklista ponajviše zrele životne dobi, koji su rutinsko korištenje bicikla
otpočeli bez da su prethodno educirani o temeljnim odredbama zakonskih i pod zakonskih
propisa kojima su utvrđena pravila kretanja biciklista javno prometnim površinama, a
dosadašnja iskustva upućuju na zaključak kako im nedostaje i potrebne vještine
upravljanja biciklom (održavanje ravnoteže). Takva situacija, kao posljedica, Zakonom o
sigurnosti prometa na cestama u RH utvrđenog statusa biciklista i uvjeta za njihovo
sudjelovanje u prometu, što posljedično uvjetuje potrebu provođenja edukacije biciklista
za sigurno sudjelovanje u prometu te jačanje tolerancije i uvažavanja drugih sudionika u
prometu. Kao poseban problem ističemo činjenicu kako su Zakonom o sigurnosti prometa
na cestama u RH odrasli biciklisti ravnopravni sudionici u cestovnom prometu na biciklu
kao vozilu, ali nisu u obvezi prije samostalnog uključivanja u promet proći obuku i
zadovoljiti na provjeri poznavanja relevantnih propisa i vještine upravljanja biciklom.
Sudionici edukacije su biciklisti punoljetne osobe čiji broj je u RH trenutno gotovo
nemoguće sa sigurnošću utvrditi, a jedan od zaključaka jest metodološki usuglašeno
prikupljanje podataka i dubinska analiza prometnih nesreća. Bez sveobuhvatnog pristupa
problemu i ujednačene metodologije prikupljanja i analize planova, gotovo je nemoguće
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kvalitetno kreirati održivi sustav gradskog prometa, odnosno SUMP (eng. Sustainable
Urban Management Plan).
"ŠKOLA BICIKLIRANJA 18 +" je program edukacije odraslih biciklista o
poznavanju zakonskih propisa, osnova poznavanja pružanja prve pomoći, vještine vožnje,
zdravstvenih, ekoloških i ekonomskih učinaka korištenja bicikla. Osnovni razlozi za
pokretanje ove edukativne preventivno-sigurnosne aktivnosti sadržani su u činjenici kako
su biciklisti u Republici Hrvatskoj, ali i EU, vrlo rizična skupina sudionika u prometu što
se ogleda u povećanom riziku stradavanja koje je uglavnom uvjetovano nedovoljnom
educiranošću i poznavanjem osnovnih prometnih propisa, nedostatkom prometne kulture
i međusobnog uvažavanja svih sudionika u prometu. Ciljana skupina su odrasli biciklisti
(18+), a broj polaznika radionice ove 2017. godine se predviđa oko 150 u više gradova,
Prilikom planiranja aktivnosti uvijek treba računati na posredne kontakte i koliki utjecaj
radionica ima na širu populaciju biciklista koji će kroz drugi i treći kontakt biti potaknuti
na promjenu obrasca ponašanja i oprez u prometu. Baš iz ovog razloga jest bitno temeljito
pripremiti medijsku kampanju uz provedbe radionice, okrugle stolove, stručne skupove i
panel diskusije, koji će znatno povećati i t.zv. Rate Of Interes- u daljnjem tekstu ROI a
ovaj podatak je moguće utvrditi preko socijalnih mreža, kao i kroz upitnike prije i poslije
održavanja radionica.
2.
2.1.

PRIKAZ STANJA SIGURNOSTI BICIKLISTIČKOG PROMETA
(BICIKLISTA)
Opće stanje sigurnosti u cestovnom prometu u RH

Nakon višegodišnjeg pozitivnog trenda smanjenja broja poginulih, tijekom 2015.
godine bilježi se značajan porast smrtnog stradavanja, odnosno narušava se trend
smanjenja broja poginulih. U 2015 godini u RHpoginulo je 40 osoba više no tijekom 2014
godine što je porast od 13%. Nažalost, prema navedenim podacima Republika Hrvatska
je među najnesigurnijim zemljama Europske unije vezano uz sigurnost prometa. Na
milijun stanovnika u Hrvatskoj pogiba 82 sudionika dok je prosjek EU 50 poginulih.[15]
Broj prometnih nesreća povećao se za 3,6% a broj nesreća sa ozlijeđenim osobama
povećan je za 4,3% u odnosu na 2014. Osobito zabrinjava podatak o velikom porastu broja
poginulih vozača bicikala. Tijekom 2015 godine njih je poginulo 15 više no tijekom 2014
godine. Znatno je povećan i broj poginulih vozača i suputnika motocikala. Motociklista je
poginulo čak 14 više a vozača i suputnika mopeda 3 više no tijekom 2014 godine.
Ohrabruje podatak o smanjenom broju poginulih pješaka.[12][14]
2.2.

Sigurnost biciklista

Biciklisti su, uz vozače motocikala i mopeda, najugroženija kategorija sudionika .
Podatak da su za gotovo 60% nesreća u kojima su pogibali krivi vozači bicikala
nedvojbeno govori o potrebi njihove dodatne edukacije.[12] Velik broj vozača bicikala ne
poznaje u dovoljnoj mjeri temeljne prometne propise i pravila koji reguliraju njihovo
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sudjelovanje u prometu. Percepcija velikog broja vozača
bicikala glede njihova sudjelovanja u prometu je još uvijek
„rekreacijska“. Nisu u dovoljnoj mjeri svjesni da su
ravnopravni svim ostalim sudionicima, kako u pravima
tako i u obvezama. Iako su u posljednje vrijeme postignuti
određeni rezultati na poboljšanju infrastrukture (sa
sigurnosnog aspekta) ona je još uvijek daleko od
optimalnog tako da je i taj čimbenik izuzetno bitan za
sigurnost vozača bicikala (Slika 1 Grafički komentar
rješenja biciklističke staze u Zagrebu). Poseban je problem
prometovanje biciklista noću (osobito u ruralnim
područjima). Velik je broj bicikala neispravan (osobito
uređaji za osvjetljavanje) a samo rijetki vozači koriste
reflektirajuće prsluke u zakonom propisanim situacijama,
štpo se u pravilu ne sankcionira
Slika 1. Grafički komentar rješenja
biciklističke staze u Zagrebu

2.3.

Sigurnost biciklista na nivou europske unije (EU 28)

Broj poginulih vozača bicikala u zemljama Unije iznosi 8% od ukupnog broja
poginulih što ih čini jednom od najranjivijih kategorija sudionika obzirom na zastupljenost
u prometu.[15] Broj poginulih biciklista je u porastu što se tumači sve većom
zastupljenošću u prometu. Na nivou EU definiraju se tri temeljna čimbenika sigurnosti
biciklista: sustav kočenja, zvono i sustavi osvjetljavanja i reflektirajuća odjeća. U cilju
veće sigurnosti biciklista sugerira se poboljšanje dizajna motornih vozila (osobito na
prednjim dijelovima vozila) te uvođenje dodatnih retrovizora na teretnim vozilima. U
domeni infrastrukture sugerira se odvajanje biciklističkog od motornog prometa. Mladi su
biciklisti sigurniji no odrasle osobe. Osobito je ugrožena kategorija iznad 65 godina
starosti. Čak 42% svih poginulih su osobe navedene dobne skupine a slijedi dobna skupina
od 50 do 64 godina starosti. Najčešće su povrede glave i vrata pa se sugerira obvezno
nošenje zaštitne kacige (obveza na biciklističkim utrkama). Istraživanja pokazuju da
nošenje kacige može smanjiti povrede glave i vrata
za 63 do 88% (Izvor:DACOTA istraživački
projekt-SAD). Biciklisti su najugroženiji u
Nizozemskoj gdje pogiba 24% biciklista od svih
poginulih te u Danskoj (17% poginulih) međutim
sigurnost biciklističkog prometa nije isključivo
povezana s učestalošću vožnji ili prijeđenom putu
biciklista što se može vidjeti u Slika 2 Prikaz
relativnog odnosa prijeđenog puta i broja poginulih
biciklista. U usporedbi sa ostalim zemljama EU
Hrvatske je jedna od sigurnijih zemalja.
Slika 2. Prikaz relativnog odnosa prijeđenog
puta i broja poginulih biciklista.
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2.4.

Mišljenje/preporuke i smjernice za poboljšanje sigurnosti cestovnog i
biciklističkog prometa

Sve veće aktivno sudjelovanje biciklista u cestovnom prometu (i njihovo povećano
stradanje) zahtijeva izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Potrebno
je sustavno uvoditi edukacije i polaganje ispita iz poznavanja prometnih propisa i pravila
za vozače bicikala koji nemaju položen vozački ispit A ili B ili viših kategorija. Praksa je
ukazala na (testiranje vozača bicikala iznad 18 godina starosti) nedovoljno poznavanje
navedenih propisa i pravila što izravno ugrožava njihovu sigurnost. Potrebno je provoditi
češće kontrole ponašanja biciklista u prometu od strane policije te češće kontrole
ispravnosti bicikala, osobito bicikala koji prometuju noću. Urbanistički i prometni planovi
gradova trebaju, osobito mjerama u domeni prometne infrastrukture, poticati korištenje
bicikala u cestovnom prometu (Slika 3 Promjena ponašanja, navika mobilnosti) i osigurati
uvjete za njihovo sigurno korištenje (biciklističke staze, biciklističke trake, odvajanje, gdje
je to moguće, biciklističkog od motornog prometa i slično).

Slika 3. Promjena ponašanja – navika mobilnosti u gradovima.

3.
3.1.

REFERENTNE ODREDBE ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA
CESTAMA ZA BICIKLISTE
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (RH)

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama utvrđen je status biciklista i uvjet za njihovo
sudjelovanje u prometu, a obzirom da je biciklist izjednačen s ostalim vozačima uvjetuje
potrebu provođenja edukacije biciklista za sigurno sudjelovanje u prometu te jačanja
tolerancije i uvažavanja drugih sudionika u prometu. Kao poseban problem ističemo
činjenicu kako su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u RH odrasli biciklisti
ravnopravni sudionici u cestovnom prometu na biciklu kao vozilu, ali nisu u obvezi prije
samostalnog uključivanja u promet proći obuku i zadovoljiti na provjeri poznavanja
relevantnih propisa i vještine upravljanja biciklom.
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Čl. 2. st. 1. t. 49. "bicikl" je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće
isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim
motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kw“ gotovo 90 % sudionika radionice
nije upoznato kako su određeni električni bicikli klasificirani kao motorna vozila a dio kao
bicikli. Članak 112. „Vozači bicikla dužni su se kretati bic. stazom ili biciklističkom
trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. Ukoliko se dva ili više vozača
bicikala, mopeda ili motocikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga.
Propisana kazna -300 kuna – vozaču.“- ovdje su sudionici bili oko 50 % upoznati sa
propisom . Članak 113. „Vozač bicikla, mopeda i motocikla mora upravljati vozilom na
način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a
osobito ne smije skidati istovremeno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo,
prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili
ugrožavati druge sudionike u prometu.“ – preko 80 % sudionika nije pouznata s propisom.
„Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je noću i danju u slučaju
smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom
biciklističkom odjećom. (izmjena stupila na snagu 9. srpnja 2011. godine, čl. 12., NN
74/2011). Moguća kazna 300 kuna – vozaču.“- oko 60 % ispitanika ne poznaje odredbe
ovog propisa ili se ne pridržava. Članak 114. izmjena stupila na snagu 9. srpnja 2011.
godine, čl. 13., NN 74/2011) : „Zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju
nositi i vozači bicikla mlađi od 16 godina. Propisana kazna - 300 kuna vozač.“ Ovu
odredbu poznaju uglavnom svi sudionici. Članak 197. „Vozač koji upravlja vozilom
(biciklom) u prometu na cesti mora biti tjelesno i duševno sposoban upravljati vozilom
(biciklom) te za to mora imati potrebno znanje i vještinu.“ Ovaj je članak posebno
zanimljiv jer se to u praksi gotovo ne provodi, obzirom da ne postoji verificirani
dokument, panema temelja zaprovjeru.Članak 215.“ Biciklom na cesti smije upravljati
osoba koja je navršila 14 godina. Djeca s navršenih devet godina koja su u školama
osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno
upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih devet godina samo u pratnji osobe
koja je navršila 16 godina. Program osposobljavanja za upravljanje biciklom, program
biciklističkog ispita i obrazac potvrde iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar
nadležan za poslove obrazovanja. Uz djelomičnu pomoć prijedloga i aktivnosti upravo
neprofitnih i nevladinih organizacija isti je donesen početkom 2016 (NN br.5/16) a stupio
je na snagu 23.1.2016.
3.2.

Oprema i uređaji bicikla - Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu
na cestama

Svjetlo, uređaj za davanje zvučnih znakova (zvonce) (čl 166. i čl 102. Pravilnika o
opremi . NN 985/16 , što nije bilo u starom pravilniku 74/2009 , ali je ukazivanjem na
nelogičnosti MUP ispravio i konkretno definirao kako je zvonce obvezna oprema na
biciklu). Kočnica za svaki kotač. Stražnje pozicijsko svjetlo i crveni katadiopter („mačje
oko“) na stražnjoj strani. Na svakoj strani pedale katadiopter žute ili narančaste boje.
Reflektirajuća tijela koja reflektiraju svjetlost bijele ili žute boje na bočnim stranicama
kotača. Ovo su sve stvari za koje polaznici radionice mogu potrošiti vrlo skroman iznos,
kako bi svoj bicikl opremili s potrebnom opremom.Cilje je radionice ukazati polaznicima
na ovu činjenicu.
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4.

ŠKOLA BICIKLIRANJA 18 +

Edukacija odraslih biciklista u organizaciji udruge SUP i uz pomoć partnera provedena
je svake godine od 2012. - 2016. godine u Zagrebu zajedno sa partnerima Fakultetom
prometnih znanosti i tvrtkom koja pruža servis javnih bicikala u zagrebu, a 2015. i sa
autoklubom iz Zagreba. Od 2013. godine u edukaciju se aktivno uključili i predstavnici
Hrvatskog Crvenog križa. Edukacijom je bilo obuhvaćeno više od 200 odraslih biciklista.
U 2016. godini radionice su provedene u dva navrata u Zagrebu, te jednom u Gospiću i
Zadru tako da je trenutno lokalni projekt prerastao u nacionalni program edukacije s
mogućnostima širenja u regiju.

Slika 4. Provođenje radionice – praktični dio vožnje na poligonu i biciklističkim stazama

Osnovni sadržaj radionice podijeljen je na teorijski i praktični dio a podijeljen je po
slijedećim temama:
Stanje sigurnosti biciklističkog prometa/biciklista i razlozi stradavanja
Referentne odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama za bicikliste
Sigurno sudjelovanje biciklista u gradskom prometu
Biciklistička infrastruktura
Osnove pružanja prve medicinske pomoći
Odabir, kupnja i održavanje/servis bicikla
Sustav javnih bicikala
Tijekom godina radionica se prilagođavala potrebama polaznika, odnosno rađene su
naknadne izmjene u programu tako da je posljednja radionica odrađena u Zagrebu i Zadru
2016. u jesen godine.
Radionice se uglavnom održavaju tijekom proljetno – jesenskih termina, zbog bolje
posjećenosti.
4.1.

Teoretski segment radionice

Teoretski segment radionice provodi se u tri modula. Prvi modul odnosi se na uopćeni
prikaz sigurnosti cestovnog prometa i uloge biciklista u sustavu. Nakon provedene „šok“
terapije s prikazom stanja sigurnosti ovlašteni predavač prve pomoći sa sudionicima
prolazi osnove poznavanja prometnih propisa i provodi kratku anketu.Treći dio radionice
odnosi se na zakonsko – pravni segment bicikliranja, polazeći od osnovnih zakonskih
akata do konkrenih dvojbi ili pitanja polaznika. Teoretski dio sažetka tečaja pružanja prve
pomoći i prezentacija sustava javnih bicikala zaključuju teoretski dio radionice.
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4.2.

Praktični segment radionice

x Osnove pružanja prve medicinske pomoći, Predavač: HCK – Crveni križ Grada
Zagreba i Zadra
x Trening sigurne vožnje – Poligon, Trener/instruktor: Auto škole iz Zagreba i Zadra,
Uoči svake radionice s polaznicima je napravljena „ulazna“ anketa, a prilikom
završetka su polaznici dobili i malo temeljitiji test, gdje bi mogli pokazati usvojena
znanja. zbog praktičnih problema i dugotrajnosti obuke,ovakav oblik se pokazao
nedostatan.Načelni princip provedbe testiranja, bolje je provesti testiranje usvojenih
znanja nekoliko dana nakon prevedene radionice kada se stječena znanja stalože ili
„slegnu“.Uz ulazni i izlazni test, u sklopu radionice provedene su ROI- internetske
ankete koje su dale određene spoznaje, odnosno smjer za razvoj koncepta radionice,
koji zbog svojih polaznika (odrasli biciklisti) mora biti izrazito inovativan kako bi ih
uopće privukli na radionicu zbog „sramežljivosti“ , ali i spriječiti osipanje sudionika
i njihove pozornosti tijekom trajanja radionice, posebice ukoliko ista traje više dana.
Upitnik uz radionicu Škola bicikliranja 18 + (mjerenje ROI) javno je objavljen na
internetskim stranicama i socijalnim mrežama nakon provođenja akcije.

Slika 5. Provođenje terenskog dijela radionice u Zagrebu 2016. i praktični dio prve pomoći

5.

ZAKLJUČAK

Polazeći od spoznaje i činjenica da su biciklisti vrlo ranjivi sudionici u cestovnom
prometu, posebno u gradovima, Udruga SUP će u cilju smanjenja opsega i posljedica
njihovog stradavanja, te ostvarivanja modela održivog prometa u gradovima u suradnji sa
Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom zdravstva, lokalnom zajednicom (Grad
Zagreb, Zadar, Gospić, Pula, Dubrovnik itd), Fakultetom prometnih znanosti i
biciklističkim udrugama u okviru projekta "ŠKOLA ZA BICIKLISTE – 18+" nastaviti
edukaciju odraslih biciklista za sigurno sudjelovanje u prometu.U sklopu edukacijske
kampanje za bicikliste osim škole bicikliranja za odrasle polaznike od 014. godine je
objavljen i „Priručnik za bicikliste“ koje besplatno dobivaju svi polaznici radionice sa
ciljem daljnje samoedukacije u okviru opće prihvaćenog koncepta cijeloživotnog učenja.
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Slika 6. Priručnik za bicikliste, Udruga SUP, Zagreb, 2014.

U travnju 2016. udruga SUP je organizirala Okrugli stol – Sigurnost u prometu 2016.
s temom „Sigurnost biciklista & integracija biciklističkog prometa u gradski“ gdje su
stručnjaci FPZ-a , MUP-a , Grada Zagreba i sustava javnih bicikala donjeli sljedeće
zaključke:
Lokalna uprava na razini gradova i regija treba izraditi i donijeti odgovarajuće Planove
održive urbane mobilnosti (POUM) / Integrirane prometne planove sa ciljem poticanja
korištenja sredstava javnog prijevoza i nemotoriziranih vidova prijevoza sa nultom stopom
emisije štetnih plinova (biciklisti i pješaci)
Potrebno je provoditi sveobuhvatne infrastrukturne zahvate izgradnjom biciklističkih
staza u svrhu povećanja sigurnosti biciklističkog prometa
Poticati uvođenje javnih biciklističkih sustava uz primjenu preporuka EK i primjera
najbolje prakse u EU (n.pr. Eurotest istraživanje 2012. Velo iz Lyon-a, Call a Bike Berlin,
itd.).
Utvrditi i dosljedno provoditi Komunikacijsku strategiju za uspješno ostvarivanja
osnovnih ciljeva Planova održive urbane mobilnosti u području integracije biciklističkog
prometa u gradski, te povećanja sigurnosti biciklista
U suradnji sa nadležnim organima, tijelima, institucijama i udrugama sinergijski
djelovati na jačanju prometne kulture i međusobnom uvažavanju svih sudionika u prometu
U suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, lokalnom zajednicom i biciklističkim
udrugama organizirati i provoditi edukativno-preventivne aktivnosti za bicikliste u okviru
koncepta cijeloživotne edukacije. Uvesti obvezu besplatnog pohađanja edukacijskih tečaja
za bicikliste, koji nisu prošli edukaciju tijekom osnovne škole ili položili vozački ispit A,
B ili viših kategorija.
Jačati i poticati ulogu neprofitnih organizacija iz civilnog sektora koje promoviraju
korištenje alternativnih vidova prijevoza u odnosu na osobna motorna vozila i njihovo
uključivanje u planiranje i donošenje odluka vezanih za gradski promet
6.
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УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА МЛАДИХ УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ- УПОРЕДНА АНАЛИЗА МЕТОДА ВРШЊАЧКЕ
ЕДУКАЦИЈЕ И КЛАСИЧНОГ ПРЕДАВАЊА
IMPROVEMENT OF YOUNG ROAD USERS BEHAVIORCOMPARATIVE ANALYSIS OF PEER EDUCATION AND CLASSIC
LECTURE
Немања Радовић1, Урош Јовановић2, Предраг Јањић3
Резиме: Безбедност у саобраћају младих старости од 15 до 30 година је важно питање у
Србији. Статистички подаци показују да се у саобраћајним незгодама сваке године изгуби
више од 100 младих живота. Последњих година бележи се тренд смањења број жртава, али
напори за унапређење безбедности младих у саобраћају морају се наставити како би се такав
тренд очувао. Најбољи начин да се оствари овај циљ је да се унапреди понашање младих у
саобраћају и да им се пренесе потребно знање. Школски пројекат из безбедности саобраћаја
координишу два наставника, а спроводи група ученика Техничке школе ГСП. Ученици се
бирају сваке године како би се формирао тим вршњачких едукатора. Тим организује серију
трибина и предавања о темама важним за безбедност саобраћаја. Публика, као и учесници
дискусија су матуранти, а едукације су осмишљене тако да их подстакну да се као возачи,
путници и пешаци понашају безбедно. Недавно, тим студената Сaобраћајног факултета се
придружио едукацијама. Матуранти су подељени у две групе, једној половини предавања
држе студенти, а другој вршњачки едукатори. Методе и приступи су различити и
заинтересовани смо да откријемо који ће дати боље резултате. Евалуације се спроводе након
сваке едукације тако да се могу мерити учинци тимова. Претпоставка је да је метод вршњачке
едукације мање ефикасан од метода класичног предавања.
Кључне речи: вршњачка едукација, класично предавање, унапређење безбедност младих у
саобраћају, упоредна анализа метода
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Немања Радовић, Урош Јовановић, Предраг Јањић
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА МЛАДИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ- УПОРЕДНА АНАЛИЗА
МЕТОДА ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАЦИЈЕ И КЛАСИЧНОГ ПРЕДАВАЊА

Abstract: Traffic safety of young road users, aged 15 – 30, is an important issue in Serbia. Statistical
data shows that over 100 young lives are lost in traffic accidents every year. There has been a
decrease in fatalities in recent years, but efforts to improve traffic safety of young road users must
be continued in order to keep this trend. The best way to achieve this goal is to improve behavior of
youths in traffic and give them knowledge how to stay safe. School traffic safety project is being
coordinated by two teachers and conducted by a group of students of Technical School ̎GSP̎.
Students are selected every year in order to form a team of peer educators. This team organizes a
series of age group discussions and lectures on relevant traffic safety topics. Audiences, as well as
participants in these discussions are senior students and the education process is designed to
encourage them to behave safely as drivers, passengers and pedestrians. Recently, a team of students
of Faculty of Transport and Traffic Engineering have joined the process of education. Senior
students are divided in two groups, one half is educated by students, and the other by peer educators.
Methods and approaches are different and we are interested in seeing which will perform better.
Evaluation is conducted after each discussion and lecture so that effectiveness of each team can be
measured. It is presumed that peer education method is less effective then classical lectures
preformed by skilled lecturers.
Keywords: peer education, standard lecture, improvement of traffic safety of young road users,
comparative analysis of methods

1.

УВОД

Опширне базе знања које су последњих година добијене бројним
истраживањима у области безбедности саобраћаја створиле су добру основу за
квалитетну едукацију свих категорија учесника у саобраћају. Последњих година
бележи се тренд смањења број жртава, али напори за унапређење безбедности
младих у саобраћају морају се наставити како би се такав тренд очувао. Најбољи
начин да се оствари овај циљ је да се унапреди понашање младих у саобраћају и да
им се пренесе потребно знање. Млади старости од 15 до 30 година су циљна група
пројекта „Школска трибина о безбедности младих у саобраћају“. Остваривање
добрих резултата применом метода вршњачке едукације по моделу коришћеном у
пројекту, 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 ( Радовић et al, 2016:
Квалитетна реализација едукација зависи од стручности предавача, као и од
правилно формулисаних циљева. Истраживања и годишњи извештаји о безбедности
саобраћаја које објављује Агенција за безбедност саобраћаја, омогућавају да се
едукације фокусирају на актуелне проблеме везане за безбедно учешће младих у
саобраћају. Тако је уочено да безбедност путника у путничким аутомобилима, уз
безбедност младих возача, мора пажљиво бити обрађена кроз едукације у оквиру
школског пројекта.
Едукације се спроводе у неколико циклуса. Сваки циклус покрива одређену
важну тему (брза вожња, алкохол, пажња итд). Сва одељења трећег и четвртог
разреда пролазе кроз едукације сваке школске године. Новина у пројекту је учешће
студената четврте године Саобраћајног факултета универзитета у Београду.
Вршњачке едукације и предавања студената и ученичког тима за вршњачку
едукацију паралелно се спроводе у сваком циклусу.
Вршњачке едукације у средњим школама (Шкотска 2005) – Susan Pringle и Diane
Sudlow су 2005. године истраживале ефекат вршњачких едукација у средњим
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школама. Резултати овог истраживања су показали да је тешко проценити ефекте
вршњачке едукације, али да се показало да највише користи и пренетог знања имају
вршњачки едукатори. Обука и одговарајућа средства препозната су као два
најзначајнија захтева у организовању наставе на овај начин. Ипак, коначан закључак
овог истраживања у Шкотској је да млади људи треба да буду што више активно
укључени у развој безбедности саобраћаја.
Вршњачка едукација у безбедности саобраћаја (М. Маџовски, Србија) је
истраживање спроведено 2016. године у Младеновцу које је показало да је
вршњачка едукација ефикаснији вид едукације у поређењу са едукацијом од стране
наставника, службених лица и слично. Вршњачка едукација допире до свих младих
и њен ефекат траје дуже у односу на класичне едукације. Маџовски у овом
истраживању сугерише да вршњачка едукација треба да се спроводи континуирано
и дужи временски период. Вршњачка едукација захтева подршку локалне заједнице
и стручњака.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Након релативно успешних резултата остварених на прошлогодишњој трибини
одлучено је да се пројекат настави и текуће школске године, али у нешто измењеном
облику. Формиран је тим за вршњачку едукацију који је састављен од ученика
Техничке школе ГСП и други тим који чине студенти саобраћајног факултета.
Почетком ове школске године тим студената Саобраћајног факултета се
придружио едукацијама са идејом да се уведу неке новине и побољшају резултати
везани за ставове ученика о безбедности саобраћаја. Ученици трећег и четвртог
разреда су подељени у две групе, једној половини предавања држе студенти, а
другој вршњачки едукатори.
Студенти користе своја унапред припремљена предавања о различитим темама
везаним за безбедност саобраћаја. Ученицима се допало да чују нови приступ
анализи различитих тема. Студенти су на интернету проналазили различите
примере небезбедног понашања учесника у саобраћају како би се потрудили да
утичу на свест ученика. Такође, предавања су прожета и личним примерима
негативних искустава у саобраћају.
До сада су два тима одрадили теме утицај брзине на безбедност саобраћаја и
утицај алкохола на безбедност саобраћаја, са циљем да се ове теме прошире и на
утицај коришћења мобилног телефона током вожње, умора и пажње на безбедност
саобраћаја.
Посебно треба истаћи да су студенти изабрани за предаваче како би постигли
објективност при процењивању ефикасности две методе. Ученици који слушају
предавања не познају студенте предаваче, тако да процес није оптерећен
субјективном компонентом, што се иначе не може постићи када им предавања држе
наставници које већ познају и који наступају са позиције претходно успостављеног
ауторитета.
Сви предавачи полазе са истих почетних позиција и изграђују свој ауторитет.
Такође, обзиром да студенти још увек немају звање инжењера, њихов ауторитет се
базира на знању које презентују и квалитету метода које користе током предавања.
Методе и приступи ова два тима су различити и треба да се утврди који ће дати
боље резултате. Евалуације се спроводе након сваке едукације тако да се могу
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мерити учинци тимова. Поређење метода класичног предавања и вршњачке
едукације са ученицима и студентима у улогама предавача могуће је поређењем
постигнућа тимова предавача.
2.1.

Методика наставе – вршњачки едукатори

Тим за вршњачку едукацију бира различите теме везане за безбедност саобраћаја
тако што их ученици предлажу и заједно са наставницима обрађују. Пре почетка
трибине ученицима који долазе на едукацију се поделе анкетни обрасци да би се
проверили њихови ставови и знање из одређене области безбедности саобраћаја.
Након тога се приступа предавањима која су унапред припремљена.
Метода рада вршњачких едукатора је прилагођена степену познавања
безбедности саобраћаја самих едукатора. Могућности предавача су ограничене у
погледу објашњења узрочно последичних веза ризичних облика понашања у
саобраћају.
Циљ предавача је да својим вршњацима нагласе који су облици понашања
најризичнији, при чему се највише користе различите статистике о саобраћајним
незгодама и примери последица саобраћајних незгода. Едукатори се не упуштају у
анализе саобраћајних незгода у погледу узрока, нити грешака учесника, али истичу
последице и пропусте који су допринели да последице буду теже (на пример,
повреде главе мотоциклисте јер није користио заштитну кацигу).
Приказивањем одређених слајдова ученицима се скреће пажња како да се
безбедно понашају у саобраћају. По завршетку предавања почиње дискусија у којој
учествују изабрани ученици из публике. Вршњачки едукатор поставља различита
питања везана за тему безбедности саобраћаја која се обрађује. Неколико случајно
изабраних ученика одговара на питања, при чему остали ученици који их познају,
слободно коментаришу искреност одговора. Након дискусије ученицима се деле
евалуaциони листићи да би се проверило да ли су планирана знања усвојили.
Евалуациони упитник је истоветан за вршњачке едукације и студентска
предавања, како би се могло поредити који облик предавања је ефикаснији. Питања
којима се проверава ефикасност нису иста као питања из улазне анкете, већ се
односе на изабране важне податке које су ученици чули током предавања (на
пример, колики је број погинулих учесника у саобраћају у одређеној години).
Ставови се проверавају питањима која сугеришу исправно и безбедно реаговање на
ризично понашање вршњака у саобраћају, са којим се ученици сусрећу у
свакодневном животу (на пример, шта ће предузети ученик који је путник у возилу
којим возач управља на опасан начин, непоштујући ограничење брзине). Одговори
који су понуђени омогућавају сврставање ученика у три групе, једне са безбедним
ставом, друге са небезбедним и остале, који су нису јасно профилисали свој став.
Овакав начин вредновања није осмишљен по узору на признате методе које се
користе за упоредне анализе, већ је прилагођен методи предавања и директно мери
учинак предавача. Већи постотак тачних одговора директно показује колика је
успешност предавача. Већи постотак ученика са безбедним ставовима у односу на
ситуације које су објашњавали предавачи на трибини, није нужно у вези са успехом
предавача.
На едукације долазе ученици исте школе (хомогена група) са уједначеним
предзнањем и ставовима о предметној теми, и није нужно мерити исходе у односу
на почетне позиције пре едукација, већ се успешност предавача (и метода) пореди
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релативно. Успешнији су предавачи који након предавања имају већи постотак
тачних одговора и ученика који исказују безбедне ставове.
2.2.

Методика наставе – студенти

Студенти су наставни час организовали као модификовано предавање у којем
излагачи (студенти) усмено излажу садржај, уз подршку презентације и активно
укључују ученике у наставу. Излагања студената ученицима средње школе, односно
најмлађим возачима и потенцијално најугроженијим учесницима у саобраћају,
требало би да буду стручнија од „вршњачке едукације“, али интересантнија од
предавања наставника, јер су студенти по годинама блиски ученицима у средњим
школама. Одатле произилази основна идеја – учинити предавања интересантнијим
како би се што ефикасније пробудила свест код младих о безбедности саобраћаја и
пренела суштина како они могу да утичу на своју безбедност и безбедност других
учесника у саобраћају.
Предавања су организована по тематским целинама. Свако предавање обрађује
појединачно индикаторе безбедности саобраћаја (брзина, алкохол, пажња, умор,
појас, кацига ...).За припрему својих предавања студенти су користили знања
стечена на Саобраћајном факултету, истраживања са интернета и сопствена
искуства.
Предавања садрже:
x теоријски аспект наставног садржаја;
x примере из праксе (последице саобраћајне незгоде чији је узрок
одређени индикатор);
x дискусију са ученицима (анализа личних примера ученика);
x примери добре праксе.
Припрема наставе:
x Први корак - дефинисање наставног садржаја. Уз менторство и сугестије
наставника из средње школе дефинише се наставна област која треба да
буде покривена једним школским часом.
x Други корак – акцентовање суштине. Другим речима, шта желимо
својим предавањем највише да нагласимо ученицима.
x Трећи корак – израда презентације. Презентацијом се уводи динамика у
држању наставе и ученицима се лакше одржава пажња. Због тога је овај
корак веома важан и неопходно је да предавач добро влада својом
презентацијом и усменим излагањем. Презентација садржи теоријски
аспект наставног садржаја, слике и видео снимке саобраћајних незгода
и спотове посвећене превенцији од саобраћајних незгода.
x Коначну верзију презентације и наставног садржаја одобравају
наставници у средњој школи.
Циљ наставе јесте пренети главну поруку ученицима за један школски час. Да
би тај циљ био постигнут студенти добијају савете и сугестије наставника, како се
држи час, методе које предавач користи током предавања и на крају часа наставници
сугеришу студентима на грешке које су направили.
Током наставе инсистира се на интеракцији између ученика и студената.
Постављањем питања, увлачењем ученика у дискусију, ученици схватају да су и они
део целокупног проблема безбедности саобраћаја, али исто тако и да они могу
367

Немања Радовић, Урош Јовановић, Предраг Јањић
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА МЛАДИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ- УПОРЕДНА АНАЛИЗА
МЕТОДА ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАЦИЈЕ И КЛАСИЧНОГ ПРЕДАВАЊА

учествовати у решавању проблема безбедности саобраћаја. Подстиче се додатно
размишљање ученика на тему безбедности саобраћаја и даје се на важности
њиховом мишљењу о овој области.
Исход наставе прати се кроз евалуационе тестове где ученици одговарају на
питања о знању које им је пренесено кроз предавање, на питања о свести проблема
безбедности саобраћаја. Поред овога кроз евалуациони тест оцењују предавања
студената и нуде своје сугестије.
Овакав вид едукација је двосмеран. Ученици добијају динамичан приступ
најновијим истраживањима и подацима на ову тему, кроз примере који су блиски
њима и њиховом свакодневном животу, а са друге стране студенти добијају прилику
да уче вештине неопходне сваком предавачу у школском образовно-васпитном
систему.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Пројекат „Школска трибина о безбедности младих у саобраћају“ превасходно
има за циљ да се повећа безбедност средњошколаца у саобраћају. Предавачи
ученицима преносе знање о ризицима са којима се млади сусрећу у саобраћају.
Знање би требало да омогући ученицима да усвоје позитивне ставове о безбедности
саобраћаја.
Пре почетка едукација о теми утицај брзине на безбедност саобраћаја, урађено
је истраживање међу матурантима, са циљем да се утврди каква су њихова искуства
са брзом вожњом. Такође, у погледу поштовања прописа, истражено је ко по
њиховом мишљењу чешће и у већој мери прекорачује ограничење брзине.

Слика 1. Анкета - млади чешће прекорачују ограничење брзине

Анкета је показала да око 80% испитаних сматра да млади и чешће и у већој мери
прекорачују ограничење брзине (слика 1. и слика 2.)

Слика 2. Анкета – млади чине већа прекорачења ограничења брзине
368

12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Тара, 19 – 22. април 2017.

Трећи податак из анкете је најалармантнији, јер преко половине испитаника је
већ искусило вожњу великом брзином (преко 150 км/ч). (слика 3.)

Слика 3. Анкета – искуства младих са брзом вожњом

Пошто велика већина није никада посетила посебно изграђена и уређена
тркалишта, закључак је да су били прекршиоци прописа и да већ показују одређене
облике небезбедног понашања у саобраћају. Са надполовичним бројем ученика који
имају склоности ка ризичном понашању, задатак едукација у погледу утицаја на
ставове ученика није нимало лак.
Резултати едукација се могу мерити на неколико нивоа. Као што је поменуто у
уводу, истраживања у Шкотској посебно истичу користи за саме предаваче, што је
потврђено и овим пројектом. Ефекти предавања су бољи када се едукације спроводе
континуирано и током реализације пројекта постизани су бољи резултати у сваком
наредном циклусу. Током анализа предавања примећено је да више примера из
праксе учествовања у саобраћају подстиче активност публике и да су резултати
били бољи. Интересовање ученика за учешће у пројекту расте након сваког циклуса,
што шири базу потенцијлних едукатора и повећава број ученика који су усвојили
позитивне ставове о безбедности саобраћаја.
Коначно, за ову анализу посебно је значајно да су резултати два тима обрађени
на крају циклуса, што омогућава поређење ефикасности две методе, класичног
предавања и вршњачке едукације. Анализа евалуација након првог циклуса трибина
на тему утицаја брзине на безбедност саобраћаја је показало да нема значајних
разлика у постигнућима предавача.
Резултати едукације мерени су проверавањем успешности преношења знања и
анализом ставова ученика након едукација. Тим вршњачких едукатора и студентски
тим су на почетку добили задатак да одређени број података покушају да пренесу
ученицима током предавања. За проверу знања изабрана су два питања о подацима
које су ученици имали прилику да чују током предавања, а успешним се сматрају
само они ученици који су заокружили тачно понуђене одговоре на оба питања:
x Колико износи ограничење брзине у насељу?
x Када се у току дана догађа највише саобраћајних незгода?
Ставови ученика су анализирани на основу одговора на питање:
x Да ли ћеш дозволити да те друг/другарица возе брзо?
Одговори су формулисани и унапред понуђени (затворени тип), а ученици
заокружују један од понуђених. Понуђени одговори омогућавају да се разврстају
три групе испитаника:
x ученици који имају безбедне ставове – одговор „никад“;
x ученици који имају небезбедне ставове – одговор „да“;
x остали – одговор „понекад“.
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Графикони показују резултате два тима прво према пренетом знању, а затим у
погледу ставова ученика који су присуствовали предавањима.
Може се уочити да нама значајних разлика у резултатима које су два тима
постигла. Успешност ученика је била код студената 61%,а код вршњачких
едукатора 55%. (слика 4. и слика 5.).

46,
61%

29,
39%

тачно
нетачно

Слика 4. Студенти – успешност

48,
55%

39,
45%

тачно
нетачно

Слика 5. Вршњачки едукатори - успешност

Када се пореде ставови, такође нема значајне разлике у погледу броја ученика са
безбедним, односно небезбедним ставовима. Безбедних ставова код студената то је
47%, а код вршњачких едукатора 36%. Небезбедних ставова код студената је било
24%, као и код вршњачких едукатора 24% (слика 6. и слика 7.).

22,
29%

35,
47%

безбедни
небезбедни
остали

18,
24%

Слика 6. Студенти – ставови ученика након едукације
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36,
40%

32,
36%

безбедни
небезбедни
остали

21,
24%

Слика 7. Вршњачки едукатори – ставови ученика након едукације

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ

Реализација пројекта „Школска трибина о безбедности младих у саобраћају“ у
Техничкој школи ГСП привукла је велики број ученика да се укључе у различите
активности усмерене на повећање безбедности саобраћаја у локалној заједници, на
подручју општине Врачар, као и у другим општинама у којима ученици наше школе
живе. Оснаживање активног приступа младих ради повећања безбедности
саобраћаја на локалном нивоу је изузетно значајно. То потврђује и спремност
студената Саобраћајног факултета да волонтерски учествују у реализацији пројекта.
Млади имају своју перспективу, другачији поглед на проблеме и нуде своја
решења за безбеднији саобраћај. Едукације, биле оне класичне, модификоване или
вршњачке, доприносе унапређењу безбедности младих у саобраћају. Претпоставка
је да је метод вршњачке едукације мање ефикасан од метода класичног (и
модификованог) предавања.
За потребе упоредне анализе изведен је експеримент који је показао да на
посматраном узорку вршњачка едукација, супротно претпоставци није инфериорна.
Међутим, експеримент није потврдио закључке поменутих истраживања из Србије
и Шкотске у погледу ефикасности вршњачке едукације. Уједначени резултати
тимова који су користили различите методе, указују да се методе могу равноправно
користити у едукацијама младих о безбедности саобраћаја.
Важно је истаћи да свака од метода има одређених предности и недостатака.
Уочени су проблеми код тима студената који је почетна предавања конципирао на
исувише стручним анализама које нису у довољној мери држале пажњу ученика.
Ова грешка је одмах исправљена, па су наредна предавања била са мање формула и
објашњења помоћу графикона, а истовремено су обогаћена примерима и личним
искуствима предавача.
Вршњачки едукатори су на почетку показали одређену дозу треме и било је
потребно време и мало вежбе како би постигли потребан ниво квалитета. Усвајање
и коришћење стручних термина, такође је представљало препреку на почетку
процеса, али постепено ученици напредују и у том погледу.
Без сумње, потврђена је тврдња да највеће користи имају сами едукатори који су
унапредили своје знање, стекли и усавршили своје предавачке вештине. Пројекат
успешно афирмише позитивне примере безбедног понашања у саобраћају и
подстиче све ученике да промовишу безбедност саобраћаја у својој околини.
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Трибине о безбедности саобраћаја су након експерименталне фазе ушле у фазу
потпуне реализације. Након релативно успешно обрађене теме брзине као ризика у
саобраћају, одлучено је да у наставку пројекта сви ученици имају прилику да
слушају предавања оба тима (вршњачких едукатора и студената). Вршњачке
едукације и предавања студената и ученичког тима за вршњачку едукацију
паралелно се спроводе у сваком циклусу, тако да се са ученицима свака тема
обрађује два пута. Понављање предавања о истој теми омогућава ученицима да са
одређеним знањем и ставовима после првог предавања, на поновљеном предавању
активно учествују у дискусији и размењују мишљења са едукаторима и осталим
ученицима из публике.
Резултати комбиноване методе тек треба да буду потпуно обрађени, али прве
анализе указују да систем два предавања о истој теми омогућава већи трансфер
знања. У погледу ставова слушалаца резултати до сада нису били поуздани, па у
овом тренутку изношење било каквих претпоставки није могуће.
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ПСИХОЛОШКА ПРОЦЕНА ВОЗАЧА КАО ЧИНИЛАЦ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF MILITARY DRIVERS AS ROAD
SAFETY FACTOR
Весна Пејчиновић1, Сунчица Стаменковић2
Резиме: Психолошка способност и спремност војних возача за ефикасно управљање
возилима од посебног је значај за ниво безбедности сабраћаја на путевима. Психолошка
процена и психолошка припрема возача у војсци су активности које су међусобно повезане и
имају директан утицај на непосредну безбедност у саобраћају. Војни возачи морају испунити
одређене услове да би могли управљати војним возилима, који поре осталих обухватају и
оцену здравствене способности по четири специјалистичке гране: офтамолошка,
неуролошка, психијатријска и психолошка. Контрола здравствене способности може се
одвијати плански, у оквиру редовних здравствених прегледа, али и ванредно, када се у оквиру
психолошких припрема за реализацију задатака вожње, као дела општих припрема, издвоје
индикована лица код којих је дошло до пада толеранције и умањења психофизичких
способности. У оквиру рада тежиште психолошких процена возача односио би се на следеће
садржаје: селекцију и класификацију, рад на случајевима неприлагођености и праћење
психофизичког оптерећења возача. Специфичност рада у војсци лежи у потреби за високом
толеранцијом на стресне ситуације које могу бити континуиране и пролонгиране. Циљ овог
рада је сагледавање ефикасности сарадње психолога са два различита нивоа: нивоа
психолошких припрема и нивоа здравствене процене и њен утицај на безбедност саобраћаја
на путевима.
Кључне речи: војни возач, психолошка процена, психолошка припрема, безбедност војних
учесника у саобраћају.
Abstract: Military drivers’ psychological ability and readiness for effective driving of military
vehicles has specific importance for road safety level. Psychological assessment and psychological
1
Весна Пејчиновић, дипл.психолог, Инспекторат одбране Министарство одбране,
vesnapejc@gmail.com
2
Сунчица Стаменковић, спец.медицинске психологије, Војномедицински центар Карабурма,
Министарство одбране, s.suncica18@gmail.com
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preparation of military drivers in The Serbian Armed Forces are mutual activities and have direct
impact on road safety. Military drivers have to meet specific requirements in order to drive military
vehicles, which, among other requirements, comprise health assessment through four specialized
groups: ophthalmology, neurology, psychiatry and psychology.The health control can be planned,
within regular medical checkup, but it can also be extraordinary, when there are, within
psychological preparation for driving tasks as a part of general preparation, observed persons with
low level of tolerance and lack of psychological ability. In this paper, the core of psychological
assessments concerns to the following contents: selection and classification, assessments of
motivation and morale, assessments of actual psychological status, work on cases of improper
conduct and tracking of driver’s psychophysical charge. Specificity of work in armed forces is
determined by need for high level of tolerance in stressed situations which can be continual and
prolonged. The purpose of this paper is review of psychologists’ cooperation efficiency from two
points of view: level of psychological preparation and level of health assessment, furthermore its
impact to road safety.

1.

УВОД

У свакодневном животу, приватно и службено, ретко која личност се тако често
процењује као личност возача.
Од свих фактора који утичу на безбедност саобраћаја, утицај фактора „ЧОВЕК“
је најдоминантнији (ПКАШС-Приручник за полагање возачког испита).
Статистички подаци указују да фактор „човек“ на безбедност саобраћаја утиче са
95% (слика 1).
Личност возача уз његове психофизиолошке способности, обученост и возачко
искуство утичу на његове поступке у решавању саобраћајних ситуација и утичу на
безбедност саобраћаја на путевима.
Психолошка процена у Министарству одбране врши се сходно захтевима
формацијског односно радног места на које се конкурише и индивидаулним
карактеристикама које одређују радно понашање и радну ефикасност.

Слика 1. Фактори који утичу на безбедност саобраћаја
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Појачани захтеви условљавају и потребу да психолошки критеријуми за пријем
на рад у МО буду захтевнији. Оправдана је претпоставка да ће систематски
одабрани и распоређени кандидати имати више успеха у послу који обављају него
они који су доспели на та радна места случајно, без икаквог претходног избора.
Анализом статистичких података учешћа СбН у вези са обављањем службе у
одговорности возача војних возила за период 2012-2015. година (Годишња анализа
безбедности војних учесника у саобраћају у 2015.години, СМР МО), региструје се
опадајући тренд саобраћајних незгода у одговорности возача војних возила (слика
3).
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Слика 1. Учешће СбН у вези са обављањем службе у одговорности возача војних возила за
период 2012-2015. година

Као полазна хипотеза за наредна истраживања може бити претпоставка да је
позитивном тренду допринело увођење обавезног систематског прегледа за
Уверење о способности управљања моторним возилом (који је почео са применом
од 2013. године).
Према томе, могућност предвиђања успешног и безбедног управљања моторним
возилима – као основни циљ психолошке процене у оквиру селективног процеса
током пријема у војну службу и током психолошких припрема за извршавање
конкретних задатака, остварљива је, јер постоји повезаност између индивидуалних
особина људи и појединих типова радног понашања.
Избор возача у Министарству одбране врши се професионалном селекцијом3.
Професионалном класификацијом4 надаље врши се избор претходно
селекционираних кандидата за управљање одређеним моторним возилом.
Возачи у Министарству одбране могу бити војна лица и цивилна лица на служби
у Министарству одбране.

Професионална селекције – посебно стандардизован поступак којим се између већег броја кандидата
бирају само они који могу да задовоље захтеве одређеног формацијског односно радног места.
Професионална класификације – када имамо исти број слободних места и број кандидата за та радна
места
3

4
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2.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПСИХОЛОШКУ ПРОЦЕНА ВОЗАЧА У ОКВИРУ
СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА

Закон о безбедности саобраћаја на путевима је извор на основу кога је
Министарство одбране Републике Србије донело Правилник о обуци и полагању
возачког испита војних лица за возаче моторних возила. Војно лице дефинише се
као професионално војно лице, војник на служењу војног рока, лице у резервном
саставу док се налази на војној дужности у ВС, ученик и кадет војношколске
установе који се школује за војничке дужности и лице на другом стручном
оспособљавању за официре и подофицире ( Правилник о обуци и полагању возачког
испита војних лица за возаче моторних возила, чл.2).
Возачи морају да се подвргну здравственом прегледу ради утврђивања
психофизичке способности за возача у року који не може бити дужи од три године
(Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 189).
Решењем Министарства здравља Републике Србије у Министарству одбране
лиценциране су две установе за обављање ове врсте прегледа и за издавање ових
Уверења о способности: Војномедицински центар Карабурма у Београду и Војна
болница Ниш.
Без обзира што се оцене способности за ова уверења раде за потребе
Министарства одбране, критеријуми су по угледу на цивилне правилнике и
прегледи се финансирају из буџета Министарства одбране.
Само Уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом (са
роком важења од три године), обухвата специјалистичке прегледе из области
медицине рада, офталмолога, неуролога, психијатра и психолога. Правилником о
ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених
категорија моторних возила прописују се ближи здравствени услови које морају да
задовољавају возачи одређених категорија моторних возила (Службени гласник
Републике Србије бр.83/2011). Возачи моторних возила према категорији моторних
возила разврставају у две групе (Правилник о ближим здравственим условима које
морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила, чл. 3):
x Возаче којима управљање моторним возилом није основно занимање и
x Возачима којима је управљање моторним возилом основно занимање.
Возачи моторних возила из прве групе сматрају се способним за управљање
моторним возилом ако не болују од неке од следећих болести и ако немају неку од
следећих психолошких поремећаја или обољења (Правилник о ближим
здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија
моторних возила, чл. 4):
x Психомоторни и сензомоторни поремећаји као смањена визуомоторна
координација, психомоторна и сензомоторна успореност
x Облици интелектуалне инсуфицијенције испод граничног нивоа, без
обзира на етиологију
x Трајне промене когнитивних функција, које се манифестују као сметње,
смањење или одсуство пажње и концентрације и поремећај опажања,
мишљења и памћења, као и пролазне промене когнитивних функција за
време њиховог трајања
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Манифестни неуротски поремећај и психичка стања укључујући и
посттрауматске стресне поремећаје, ако утичу на безбедно управљање
моторним возилом
x Изразити поремећај структуре личности који се испољавају као
склоност неприлагођеном понашању, социјална и емоционална
незрелост и нестабилност
x Алкохолизам, осим медицински контролосаних случајева, код којих се
не испољавају психичке промене или неуролошке компликације, уз
апстинирања од најмање 6 месеци
x Токсикоманија, осим медицински контролосаних случајева, код којих се
не испољавају психичке промене или неуролошке компликације, уз
апстинирања од најмање 12 месеци
x Акутне психозе, без обзира на етиологију или хроничне психозе са
израженим резидуалним или регресивним променама.
Возачи моторних возила друге групе (они којима је то основно занимање)
сматрају се способним за управљање моторним возилом ако, поред услова из члана
3. Правилника испуњавају и услове да не болују од неке од следећих психолошких
поремећаја (Правилник о ближим здравственим условима које морају да испуњавају
возачи одређених категорија моторних возила, чл. 5):
x Сви облици смањене интелектуалне ефикасности, без обзира на
етиологију
x Алкохолизам, осим медицински контролосаних случајева, код којих се
не испољавају психичке промене или неуролошке компликације, уз
апстинирања од 4 године
x Токсикоманија, осим медицински контролосаних случајева, код којих се
не испољавају психичке промене или неуролошке компликације, уз
апстинирања од најмање 5 година
x Сви облици епилепсије и други поремећаји свести.
x

3.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОФЕСИЈЕ ВОЈНОГ ВОЗАЧА

Након добијања Уверења за одређену категорију управљања моторним возилом
кандидат се упућује на дообуку, иако поседује исту категорију у цивилству и тиме
стиче Сертификат за управљање одређеном категоријом возила у Војсци Србије,
што је услов за управљање војним моторним возилима.
Возачи у Министарству одбране деле се на возаче моторних неборбених возила
и возаче борбених возила. Обе дужности захтевају поседовање здравственог
Уверења о способности и Сертификат за управљање моторним возилом.
Теренска вожња, прекомерни сати, рестрикције слободних дана и годишњих
одмора, превоз опасних материја и скупе технике, као и људства, а посебно одлазак
у Мировне операције, спасилачке мисије и ванредне ситуације налажу да се самој
селекцији за пријем за дужност возача у војсци поклања посебна пажња. Акценат се
ставља на високу емоционалну и социјалну стабилност и капацитет за високу
толеранцију стреса и замора чему се даје већи значај личности него самом
когнитивном постигнућу и моторичким способностима. Из тог разлога, могуће је да
кандидати професионални возачи из грађанства не задовоље критеријуме за возача
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у ВС. Војни возачи изложени су повишеном стресу који се огледа, између осталог,
у високој структурисаности војног системима са јасним ограничењима и високо
систематизованим правилима.
Додатни стрес за војне возаче представља чињеница да нису осигурани од стране
Министарства одбране и да самостално сносе трошкове за евентуално изазивања
материјалне или нематеријалне штете (претрпљени страх и душевни бол другом
лицу).
Стога се процени способности за возача у ВС придаје посебан значај и
критеријум за њихов пријем је једнак као и за пријем у јединице војне полиције. То
значи да се психолошким тестовима процењују њихове когнитивне способности,
вербалне и невербалне, реакциометром моторичке, визуоспацијалне и
аудиоспацијалне
способности;
емоционална
стабилност,
социјално
функционисање, мотивација, општа презентација и интегритет личности.
Примењује се полуструктурисани интервју. У оквиру селективног процеса
когнитивном постигнућу се придаје мањи значај (има 30% удела у процени), а самој
личности се придаје већи значај.
По пријему у војни систем, возачи на сваке три године пролазе систематске
прегледе у оквиру којих се спроводи психолошки интервју и тестирање. Задатак
психолога је да перципира евентуалне психолошке ризике који би могли утицати на
небезбедну вожњу, и на тај начин превенирати све субјективне факторе који би
могли умањити способност за безбедно управљање возилом. Психолог даје
препоруку за привремено ослобађање на одређени период до комплетне
стабилизације личности и враћање у оптимално стање за безбедно управљање
возилом.
4.

ПСИХОЛОШКА ПРОЦЕНА КАО ДЕО ПРИПРЕМА ВОЈНИХ ВОЗАЧА

Имајући у виду превентивни утицај на возача, лица која обављају послове из
области саобраћаја посебну пажњу усмеравају ка активностима пре и након
управљања возилом. У оквиру ових активности значајна је улога психолошких
припрема, као део општих припрема.
Психолошка процена 5чини саставни део припрема припадника Војске Србије.
У односу на учеснике може да буде индивидуална и колективна, а према времену
извођења може се вршити пре вожње, али и након управљања возилом.
Припреме приоритетно реализује претпостављени старешина возача, приликом
издавања конретног задатка, није обавеза да се редовно укључује психолог у ове
активности. У оквиру општих припрема, претпостављени старешина остварује увид
у опште ментално стање возача које превасходно обухвата процену актуелне
психофизичке спремности и мотивације за извршавање конкретног задатка. У
случају да возач испољава извесне потешкоће, односно да се на основу изјава или
понашања возача може претпоставити ризик за безбедно извршавање задатка,
надлежни старешина таквог возача може одмах искључити са задатка, или га може
пре коначне одлуке упутити на додатну психолошку процену код надлежног
психолога војне јединице.
Психолошка процена као део психолошких припрема подразумева примену научних метода, техника и
психолошких инструмената.

5
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, чин_________________________________ ДАТУМ ________ЈЕДИНИЦА_____
Колико често си у последње две недеље имао неку од следећих тегоба?
( Заокружи адекватан одговор ).
без
неколико
тегоба
дана/понекад

више од 7
дана *

1. Смањено интересовање или
0
1
2
задовољство ( за обављање послова
или догађаја око тебе )
2. Осећање празнине, нерасположења
0
1
2
или безнадежности
3. Проблеме са спавањем – тешкоће
0
1
2
уснивања или буђења у току ноћи;
или прековремено спавање
4. Умор / брзо замарање или осећај да
0
1
2
немаш довољно енергије
5. Смањен или појачан апетит
0
1
2
6. Негативно размишљање о себи –
0
1
2
или доживљај да си неуспешан, или
да си у нечему изневерио себе или
своју породицу
7. Тешкоће у концентрисању, нпр.
0
1
2
немогућност да концентрисано читаш
новине или гледаш ТВ
8. Успореност у кретању (покрети) и
0
1
2
говору тако да то могу да примете и
други људи. Или обрнуто, врпољење
или узнемиреност тако да си се
кретао више него што је за тебе
уобичајено
9. Размишљање да би било боље да те
0
1
2
«нема» ( да си мртав ), или да себи,
на неки начин, прекратиш живот
* током последње 2 недеље више од 7 дана, али није неопходно 7 дана узастопно

скоро
сваки
дана
3
3
3
3
3
3

3
3

3
ЗБИР

ТВОЈА САМОПРОЦЕНА ( заокружи и допиши ):
Моје психофизичко здравље је :
ДОБРО
ЛОШЕ, због_______________________________
ДОБРО
ЛОШЕ, због ________
За функционалне дужности сам обучен и оспособљен:
Да ли постоје проблеми који би те ометали у обављању функционалних дужности:
НЕМА
ИМА
(заокружи проблем): лични породични здравствени
пословни
Шта ти највише смета у твом колективу? ________________________________________________
Да ли пијеш лекове за смирење или против болова? ДА, због _______________________________
Да ли си одлазио код неуропсихијатра у последња три месеца? ДА, због ______________________
Да ли желиш разговор са психологом?

ДА

НЕ

Наведи предлоге за унапређење рада и квалитета живота у твојој јединици ___________________
____________________________________________________________________________________
потпис

Слика 2. Пример листе за проверу актуелног психичког статуса за извршавање
конкретног задатка

Надлежни психолог тада врши психолошку процену са циљем да прикупљањем
и анализом података о појединцу и јединици обезбеди објективне и валидне податке
о околностима, узроцима стања и ризицима, и сходно процени предлаже да се возач
ангажује на задатак или потврђује одлуку старешине да се возач не ангажује на
задатак. У случају када психолог врши колективну психолошку припрему људства
пре упућивања на задатак, између осталог, прописано је да психолог врши процену
одређених чинилаца који могу да утичу на понашање и на способност возача у
саобраћају. Психолошка процена возача отпочиње реализацијом психолошке
селекције и класификације расположивог људства за упућивање на задатак. Основу
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психолошке процене капацитета возача, у односу на захтеве конкретног задатка,
чине психолошки досије 6возача, актуелни психички статус и мотивација7 (слика
2 пример инструмента за психолошку процену у току припрема од стране
психолога). Уколико психолог процени да одређени возач не испуњава захтеване
психолошке критеријуме 8и/или нема адекватну мотивацију за учешће у
реализацији задатка, о томе писаним путем извештава надлежног старешину, са
закључком у виду предлога да се то лице на упућује на задатак (Упутство за
психолошку процену у Војсци Србије, глава IV).
Током психолошких припрема који се реализују након реализације задатак,
тежиште психолошких припрема је на утврђивању степена психофизичке
оптерећености људства, неприлагођених облика понашања, са акцентом на
потешкоће, односно на ангажовања која су захтевала додатна оптерећења. У
случајевима евидентираних облика неприлагођеног понашања и појединица са
нарушеним психофизичким статусом приступа се пружању психолошке прве
помоћи, предлаже се упућивање на специјалистички преглед и обезбеђење
адекватне замене (Упутство за психолошку процену у Војсци Србије, глава V).
5.

ЗАКЉУЧАК

У Министарству одбране придаје се посебан значај адекватном избору људства
за дужност возача, али и одржавању потребне психофизичке способности и сталном
тренингу, као чиниоцима од утицаја на безбедност у саобраћају.
У области психолошке селекције и класификације прате се највиши стандарди
психолошке делатности и препознају се потребе за увођење савременијих
психолошких инструмената и конструисање структурисаног психолошког
интервјуа.
Такође, у области психолошких припрема, увиђа се предност правовременог
препознавања присуства чинилаца који подстичу ризик по безбедност у саобраћају
и настаје потреба да се психолошке припреме војних возача издвоје као посебна
категорија професионалних припадника са којим се врше припреме.
Оваквим приступом унапредиће се сарадња између ове две области психолошког
рада са возачима (психолошка селекција у оквиру здравствених прегледа и
психолошка припрема), омогућиће се размена непоходних информација, чиме ће се
несумњивно унапредити квалитет психолошке процене војних возача у обе области
психолошког рада и допринети позитивном утицају на безбедност у саобраћају.

6
Психолошки досије – посебан, одговарајућим прописима регулисан облик документа који формира
психолог на почетку рада са сваким припадником Војске Србије; садржи све релевантне информације о
психолошком статусу појединца
7
Мотивација људства процењује се применом анкетних упитника, тестова, интервјуа и посматрањем.
8
Психолошки критеријуми могу бити променљиви јер се прилагођавају захтевима и околностима под
којим се реализује задатак за чије се извршење врши психолошка припрема
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Rezime: U septembru 2015.godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Ciljeve
održivog razvoja među kojima i Cilj. 3.6. o smanjenju broja smrti i povreda izazvanih saobraćajnim
nezgodama za polovinu do 2020. godine. Cilj našeg rada je analiza napretka koji je Republika Srbija
ostvarila u dostizanju ovoga cilja i poboljšanju bezbednosti saobraćaja sprovođenjem preporuka
Globalnog plana Dekade akcije za bezbednost na putevima 2011-2020. i njenih osnovnih postulata.
Napredak je analiziran poređenjem podataka i rezultata prikazanih u Globalnom izveštaju SZO o
stanju bezbednosti na putevima I,II i III, čije je prikupljanje na nivou Republike Srbije koordinisao
zdravstveni sektor. Rezultati analize ukazuju da je u Srbiji postignut znatan napredak u kreiranju i
implementaciji zakonske regulative i različitih preventivnih aktivnosti, ali da i dalje postoji potreba
za boljom multisektorskom saradnjom na njihovom sprovođenju, uz veće angažovanje zdravstvenog
sektora na prevenciji saobraćajnog traumatizma. Osnivanje SZO Kolaborativnog centra za
prevenciju povređivanja i promociju bezbednosti u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd,
koji će u okviru svojih aktivnosti intenzivno raditi i na prevenciji saobraćajnog traumatizma, kako
u lokalnoj zajednici, tako i na nacionalnom nivou, predstavlja jedan od značajnih koraka ka većem
angažovanju zdravstvenog sektora na ovom polju.
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Ključne reči: bezbednost saobraćaja, saobraćajni traumatizam, zakonska regulativa, preventivni
programi, zdravstveni sektor
Abstract: In September 2015, the United Nations General Assembly adopted the Sustainable
Development Goals, including the Target 3.6, to reduce the number of road traffic fatalities and
injuries by half, by 2020. The aim of our study was to analyze the progress of Republic of Serbia in
achieving this goal, as well as in improvement of road traffic safety in compliance with
recommendations of the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 and its
basic postulates. Progress was analyzed by comparing the data and results presented in the WHO
Global Status Report on Road Safety I, II and III, for which data collection on the national level in
Serbia was coordinated by health sector. Results of the analysis indicate that Serbia has made the
significant progress in design and implementation of legislation and various preventive activities,
but that still there is a need for better multi-sectoral cooperation in their implementation, with greater
engagement of health sector in the prevention of road traffic injuries. The establishment of the WHO
Collaborating Centre for Injury Prevention and Safety Promotion at the Belgrade Institute of Public
Health, which will, within its activities, be working intensively on the prevention of road traffic
injuries, both in the local community and at the national level, represents an important step towards
achieving greater engagement of the health sector in this field.
Keywords: road traffic safety, road traffic injuries, legislation, preventive programs, health sector

1.

UVOD

Saobraćani traumatizam, uprkos dokazanom napretku ostvarenom sprovođenjem
preventivnih aktivnosti intenziviranih nakon početka Dekade akcije za bezbednost
saobraćaja na putevima (2011-2020) i dalje predstavlja veliki javno zdravstveni problem
i ostaje jedan od vodećih uzroka povređivanja i prevremenog umiranja u svetu. Nalazi se
na devetom mestu svih postojećih uzroka smrti, dok u populaciji uzrasta 15-29 godina
zauzima prvo mesto (WHO, 2015:ix).
U svetu, godišnje oko 1.25 miliona ljudi izgubi život a desetine miliona se suočava sa
privremenim ili trajnim posledicama povreda nastalih usled saobraćajnih nezgoda. Gotovo
polovinu nastradalih čine ranjivi učesnici u saobraćaju (pešaci, biciklisti i motociklisti).
Posledice saobraćajnog traumatizma ne utiču negativno samo na život pojedinca, već i
njegove porodice i društva u celini. Različita istraživanja ukazuju da na posledice
saobraćajnog traumatizma (troškovi lečenja i rehabilitacije, istraživanja incidenata,
smanjenje ili gubitak radne sposobnosti, apsentizam sa posla zbog nege člana porodice i
sl.) odlazi 3% bruto domaćeg proizvoda (BDP) razvijenih, dok u pojedinim nerazvijenim
i zemljama u razvoju ovi troškovi dosežu čak i do 5%. (Dahdah and McMahon 2008:97156, iRAP, 2010:2). Između razvijenih zemalja sa jedne, i nerazvijenih i srednje razvijenih
zemalja sa druge strane, postoji veliki jaz u umiranju usled saobraćajnih nezgoda, jer u
nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama nastaje 90% svih smrtnih ishoda, iako se u
njima nalazi samo 54% ukupnog broja vozila registrovanih u svetu (WHO, 2009:12).
Uzroci ovome su višestruki- od nepostojanja ili neadekvatne implementacije postojeće
zakonske regulative, lošeg kvaliteta puteva ili vozila, do veće zastupljenosti vulnerabilnih
učesnika u saobraćaju, što ukazuje na značajan uticaj socioekonomskih faktora na
učestalost
saobraćajnog
traumatizma
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/en/,20.12.2016).
Činjenica da se u periodu 2000-2013. godine broj registrovanih vozila u svetu povećao
za gotovo 90%, a da porast broja smrtnih slučajeva usled saobraćajnog traumatizma nije
384

12. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Tara,19-22. april 2017.

pokazao istu dramatičnu uzlaznost, ukazuje da su akcije usmerene ka poboljšanju
bezbednosti u saobraćaju ipak pokazale određeni efekat i da sve više zemalja posvećuje
pažnju ovom problemu. U periodu 2010-2013. godine u 79 zemalja zabeleženo je
smanjenje broja smrtnih slučajeva usled saobraćajnog traumatizma, što govori da su
poboljšanja moguća i da je neophodno preduzimati dalje akcije kako bi što više života bilo
spaseno (WHO, 2016:66). Shodno tome, kao podršku aktivnostima Dekade, u septembru
2015. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u okviru Programa održivog
razvoja do 2030. godine usvojila i Cilj. 3.6. da se do 2020. godine broj smrti i povreda
izazvanih saobraćajnim nezgodama smanji za polovinu (A/RES/70/1. Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: 16).
Usklađujući svoje aktivnosti sa regulativom, planovima, preporukama i aktivnostima
međunarodnih organizacija čija je višegodišnja članica, Republika Srbija je u proteklih
deset godina posvetila više pažnje rešavanju problema bezbednosti saobraćaja na
putevima donošenjem nove zakonske regulative (Zakon o bezbednosti saobraćaja na
putevima (2009) sa pratećim izmenama i dopunama, Strategija bezbednosti saobraćaja na
putevima Republike Srbije 2015-2020 i dr.), formiranjem nacionalnog koordinacionog
tela za bezbednost saobraćaja, kao i sprovođenjem različitih unutar- i među-sektorskih
aktivnosti u cilju smanjenja broja poginulih i povređenih u saobraćaju. Jedan od ciljeva
Strategije za bezbednost saobraćaja na putevima jeste i da se do 2020. godine broj
poginulih lica u saobraćajnim nezgodama prepolovi u odnosu na početnu godinu
posmatranja, 2011, odnosno da ne bude veći od 365 (ABS,2016:81).
Cilj našeg rada je analiza napretka koji je Republika Srbija ostvarila u smanjenju broja
poginulih i povređenih, kao i u poboljšanju bezbednosti saobraćaja na putevima
sprovođenjem preporuka Globalnog plana Dekade akcije za bezbednost na putevima
2011-2020. i njenih osnovnih postulata.
2.

MATERIJAL I METODE

Napredak Republike Srbije na polju bezbednosti saobraćaja na putevima je za potrebe
ovoga rada analiziran poređenjem podataka prikazanih u Globalnim izveštajima Svetske
zdravstvene organizacije (SZO) o stanju bezbednosti na putevima: Global status report
on road safety: time for action (WHO, 2009:185), Global status report on road safety
2013: supporting a decade of action (WHO, 2013:197), Global status report on road
safety 2015 (WHO, 2015:218), koji predstavljaju zvanične instrumente za praćenje
napretka sprovođenja aktivnosti u okviru Dekade akcije za bezbednost saobraćaja na
putevima 2011-2020, u okviru kojih svaka zemlja može proceniti svoj položaj u odnosu
na druge u pogledu pokazatelja politike i stradanja u saobraćajnim nezgodama, ispitati
sveobuhvatnost zakona o faktorima rizika za bezbednost saobraćaja poput brzine, vožnje
pod uticajem alkohola, nekorišćenja kaciga, pojaseva ili sedišta za decu, imati uvid u
procenu bezbednosti puteva, regulativu o standardima bezbednosti vozila i puteva i pratiti
napredak u dostizanju bolje bezbednosti u saobraćaju za sve učesnike (WHO, 2016:1).
Metodologija prikupljanja podataka za ove izveštaje uključivala je angažovanje
stručnjaka različitih sektora uključenih u bezbednost saobraćaja u svakoj od zemalja
članica (ministarstvo zdravlja, saobraćaja, policije i dr.) uz koordinaciju i pomoć
Nacionalnih koordinatora za prikupljanje podataka nominovanih od strane vlada zemalja
članica, a obučenih od strane SZO za izvršavanje projektnog metoda.
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Stručnjaci različitih sektora su popunjavali univerzalan nacionalni upitnik (dostupan
na: www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/.) vodeći se
svojom ekspertizom i postojećim zvaničnim podacima. Na finalnom sastanku
organizovanom od strane Nacionalnog koordinatora stručnjaci su morali da postignu
konsenzus o finalnom setu informacija koje najbolje oslikavaju stanje bezbednosti
saobraćaja u zemlji u tom trenutku, koji je zatim prosleđen SZO na validaciju, a za
objavljivanje odobren i od strane predstavnika vlasti zemalja članica.
U prikupljanju podataka za Republiku Srbije koje je koordinisao zdravstveni sektor,
pored predstavnika ministarstva zdravlja, koji je ujedno bio i Nacionalni koordinator,
učestvovali su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost
saobraćaja, Ministarstva infrastrukture, saobraćaja i urbanog planiranja, Auto-moto
saveza Srbije, kao i nezavisni stručnjaci, uvaženi profesori sa dugogodišnjim iskustvom
na polju bezbednosti saobraćaja na putevima, a nacionalni set podataka je formiran uz
striktno poštovanje prethodno navedene metodologije SZO.
3.
3.1.

PROFIL REPUBLIKE SRBIJE
Institucionalni okvir

Postojanje adekvatnog institucionalnog okvira u Globalnom izveštaju o stanju
bezbednosti na putevima SZO podrazumeva postojanje vodeće agencije za koordinaciju
bezbednosti u saobraćaju i nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja na putevima
adekvatno finansirane i sa postavljenim merljivim ciljevima.
U prvom Globalnom izveštaju o stanju bezbednosti na putevima objavljenom
2009, Srbija je bila među zemljama koje nisu imale vodeću agenciju za koordinaciju
bezbednosti saobraćaja, da bi se ovaj status kasnije promenio osnivanjem Agencije za
bezbednost saobraćaja čije je postojanje uvršćeno u kasnije izveštaje, što je Srbiju svrstalo
među 167 zemalja od 180 učesnica kod kojih ovakvo telo postoji. Agencija je prikazana
kao samostalni entitet koji vrši koordinaciju aktivnosti između različitih nivoa vlasti,
koordinaciju masovnih medijskih kampanja, uspostavljanje i održavanje sistema podataka
za praćenje ishoda bezbednosti u saobraćaju i izradu i objavljivanje nacionalne statistike.
Za razliku od većine zemalja (150) koje su do 2015. godine prijavile eksplicitno postojanje
nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja, i to 126 sa merljivim ciljevima u pogledu
broja umrlih, a gotovo dvostruko manje, 68, sa merljivim ciljevima smanjenja broja
povređenih u saobraćaju, Srbija se nalazila među onih 17% koje je nisu imale. U
Globalnom izveštaju iz 2009. godine u nacionalnom profilu je navedeno postojanje više
strategija koje su uključivale i bezbednost u saobraćaju, pre svega dece (Strategija o
javnom zdravlju i Strategija o održivom razvoju u okviru kojih je Vlada Republike Srbije
primenjivala CEHAP- Akcioni plan za zdravlje dece i životnu sredinu 2009-2019, čiji je
deo bio usmeren i na prevenciju i smanjenje posledica saobraćajnog traumatizma kod
dece). U Globalnom izveštaju iz 2013. godine navedeno je postojanje nacrta strategije za
bezbednost saobraćaja koji kasnije nije zaživeo jer nije iznet na razmatranje. S obzirom
da je 2015. godine doneta Nacionalna strategija za bezbednosti saobraćaja na putevima
RS, ona će biti uvrštena u naredni izveštaj za koji se prikupljanje podataka planira u toku
2017. godine.
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3.2. Bezbedniji putevi i kretanje
Adekvatna bezbednost puteva u Globalnom izveštaju podrazumeva vršenje
bezbedonosnih procena kao sastavnog dela planiranja nove putne infrastrukture, kao i
obavljanje redovnih provera i procena bezbednosti već postojeće putne infrastrukture, dok
se bezbednije kretanje ogleda u postojanju politika koje promovišu pešačenje i vožnju
bicikla, investiranja u javni prevoz kao i politike razdvajanja učesnika u saobraćaju (trake
za motocikle, biciklističke staze i sl), radi zaštite ranjivih učesnika.
U nacionalnom profilu je navedeno da, iako Zakon o bezbednost saobraćaja predviđa
vršenje navedenih provera, one se u praksi ne primenjuju. Takođe, navedeno je da u našoj
zemlji ne postoje politike koje promovišu pešačenje ili vožnju bicikla, dok je od samog
početka navođeno da postoje investiranja u javni prevoz i mere odvajanja ranjivih
učesnika u saobraćaju.
Od 180 zemalja koje su učestvovale u sakupljanju podataka, 138 navodi da vrši
redovne provere delova putne infrastrukture, 92 zemlje imaju politike kojima razdvajaju
vulnerabilne učesnike u soabraćaju od brzih motornih vozila, dok 91 zemlja ima politiku
promovisanja pešačenja i vožnje bicikala (od čega 49% čine visoko razvijene zemlje).
3.3.

Bezbednija vozila

Prema podacima o standardima za vozila u nacionalnom profilu, koji za Srbiju kao i
za ostale zemlje učesnice nisu popunjavani od strane nacionalnih predstavnika već
dobijeni iz baze podataka Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), Srbija poput
većine drugih zemalja ne primenjuje minimum zahtevanih UN bezbednosnih standarda za
nova vozila (UNECE WP 29), koji se pre svega odnose na postojanje elektronske kontrole
stabilnosti, testiranja čeonog i bočnog udara, kao i poboljšanja bezbednosti pešaka, dok se
standardi koji se odnose na postojanje i primenu sigurnosnih pojaseva na prednjim i
zadnjim sedištima primenjuju.
Prema podacima iz izveštaja vozila koja se prodaju čak u 80% zemalja ne podležu
prioritetnim bezbedonosnim standardima. Standardi za elektronsku kontrolu stabilnosti
primenjivali su se u samo 46 zemalja (25%), za čeoni udar u 49 (27%) i bočni udar u 47
(26%), dok su 44 (24%) zemlje primenjivale standarde koji se odnose na zaštitu pešaka i
to su uglavnom visoko razvijene zemlje evropskog regiona, dok standarde koji se odnose
na postojanje i upotrebu sigurnosnih pojaseva na prednjim i zadnjim sedištima primenjuju
52 zemlje (29%).
3.4.

Bezbedniji učesnici u saobraćaju

Bezbednost učesnika u saobraćaju procenjivana je kroz postojanje i implemetaciju
zakonske regulative na nacionalnom nivou koja se odnosi na ograničenje brzine
saobraćaja, upotrebu alkohola i vožnju, upotrebu motociklističkih kaciga, upotrebu
sigurnosne opreme u kolima (pojaseva i dečijih sedišta), kao i na postojanje regulative
koja se odnosi na upotrebu mobilnih telefona u toku vožnje i na vožnju pod uticajem
psihoaktivnih supstanci.
Od svake zemlje se zahtevalo da izvrši procenu uspešnosti sprovođenja zakonske
regulative na skali od 0 do 10, gde 0 znači da nema efekta, a 10 da je implementacija
izuzetno efektivna. Dobrim sprovođenjem regulative smatralo se ono ocenjeno sa 8 i više.
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Ocena na nacionalnom nivou je data na osnovu konsenzusa zasnovanog na stručnom
mišljenju predstavnika koji su vršili popunjavanje upitnika.
U profilu Republike Srbije istaknuto je da postoji zakonska regulativa koja se odnosi
na sva prethodno navedena rizična ponašanja u saobraćaju (od ograničenja brzine do
upotrebe psihoaktivnih supstanci), dok je ocena njene implementacije data u Tabeli 1.
Tabela 1. Ocena primene zakonske regulative u Srbiji u Globalnim izveštajima o stanju
bezbednosti na putevima SZO objavljenim u periodu 2009-2015.godine

Vrsta zakonske regulative

Kontrola brzine
Vožnja pod uticajem alkohola
Upotreba kaciga
Upotreba sigurnosnih pojaseva
Sigurnosna oprema za decu

Primena zakonske regulative- konsenzusna
ocena uspešnosti sprovođenja na nacionalnom
nivou u Globalnom izveštaju o stanju
bezbednosti na putevima (GSRRS) SZO
2009
2013
2015
4
5
6
7
5
5
3
5
8
4
5
6
n/a
2
2

Rezultati pokazuju da je najveći uspeh u implementaciji zakonske regulative u
Republici Srbiji postignut kod upotrebe kaciga od strane vozača i putnika na motociklima,
gde je zastupljenost upotrebe kaciga od strane svih korisnika motocikala iznosila 87,2%,
i primena ove regulative je ocenjena kao uspešna. Napredak u sprovođenju zakona uočen
je i kod kontrole ograničenja brzine i upotrebe sigurnosnih pojaseva (65,8% na prednjim
i 3,1% na zadnjim sedištima) iako njihova primena nije ocenjena sa dobrom efektivnošću
(8 i više). Najniže rangirana primena zakonske regulative bila je kod upotrebe sigurnosne
opreme za decu - dečijih sedišta do 3 godine i druge sigurnosne opreme (busteri i pojasevi
kod dece uzrasta 4-12 godina), gde je, prema podacima ABS uvrštenim u zvanični izveštaj,
za uzrast do 12 godina ona iznosila samo 18,1% (32% dece do kraja treće godine starosti
i 7% dece od 4 do 12 godina starosti). Implementacija zakona o ograničenju upotrebe
alkohola i vožnje je, prema mišljenju stručnjaka, pokazala silazni trend, o čemu svedoči i
činjenica da je učešće umrlih zbog upotrebe alkohola u toku vožnje u ukupnom broju
umrlih usled saobraćajnog traumatizma porastao, i u poslednjem izveštaju iznosio 7%, u
odnosu na prethodne u kojima je ovaj procenat bio 6, odnosno 5%.
Kada je u pitanju sprovođenje zakonske regulative u drugim zemljama učesnicama, od
njih 180, 97 (među kojim i Srbija) ima propisana ograničenja brzine od 50 km/h u
naseljenim mestima, ali je samo 27 zemalja (15% učesnika) ocenilo primenu zakona o
ograničenju brine kao uspešnu (8 i više), što ukazuje da bez kontinuirane i intenzivne
primene samo postojanje zakonske regulative ne doprinosi značajnom smanjenju broja
poginulih i povređenih.
Dokazano je da implementacija zakona koji ograničavaju količinu alkohola u krvi
dovodi do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Iako 98% učesnica ima nacionalne
zakone o ograničenju upotrebe alkohola i vožnji, samo 34 zemlje (među kojima i Srbija)
u kojima živi 2,1 milijarda ljudi, ima nacionalne zakone koji propisuju dozvoljenu količinu
alkohola u krvi do 0.05 g/dl, a do 0.02 g/dl kod mladih ili vozača početnika, i to većinom
razvijene zemlje evopskog regiona. Implementaciju navedenog zakona uspešenom (ocena
8 i više) je ocenilo samo 46 zemalja članica, dok je u našoj zemlji ona ocenjena ocenom
5.
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Zakon koji zahteva upotrebu motociklističkih kaciga ima 94% (169) zemalja učesnica,
ali samo njih 70 (među kojima i Srbija) ima odgovarajuću zakonsku regulativu koja
eksplicitno navodi da kacigu moraju nositi svi korisnici motocikla, i vozači i putnici, na
svim putevima i pri svakoj kubikaži, i da ova oprema mora biti pravilno korišćena. U našoj
zemlji, kao ni u većini zemalja učesnica, ne postoji zakon koji se odnosi na postojanje
standarda za kacige (UN ECE regulation 22 koji se sprovodi u 44 zemlje). Iako je
sprovođenje zakona o nošenju kaciga od izuzetnog značaja za smanjenje broja nastradalih
motociklista, samo 68 zemalja (među kojima i naša) je primenu ovog zakona ocenilo kao
uspešnu (ocena 8 i više).
Iako većina zemalja (161) ističe postojanje zakona o sigurnosnim pojasevima, 105
zemalja, u kojima živi nešto više od polovine svetskog stanovništva, ima zakone koji
regulišu upotrebu pojaseva i na prednjim i na zadnjim sedištima, a samo 84 zemlje (među
kojima i Srbija) ima podatke o upotrebi sigurnosnih pojaseva, sa znatno većom
zastupljenošću u razvijenim (77%) u odnosu na nerazvijene (7%) i srednje razvijene
zemlje (43%). Jedna od zemalja u kojima postoji najbolja implementacija ovoga zakona
jeste Francuska u kojoj 99% korisnika prednjih i 87% korisnika zadnih sedišta koristi
sigurnosne pojaseve. Od ukupnog broja zemalja, manje od trećine (njih 52), je sprovođenje
ovoga zakona na svojoj teritoriji ocenilo kao uspešno (ocena 8 i više), dok je u Srbiji ono
rangirano ocenom 6.
Za razmatranje postojanja adekvatne zakonske ragulative koja se odnosi na sigurnosnu
opremu za decu u vozilima uzeta su dva bitna kriterijuma: ograničenja u pogledu uzrasta,
visine ili težine dece za sedenje na prednjem sedištu, i nacionalni zakon koji se odnosi na
upotrebu sigurnosne opreme za decu baziran na uzrastu, visini ili težini. Samo 53 zemlje
(među kojima i Srbija) imaju zakonsku regulativu koja zadovoljava oba kriterijuma, što
pokriva 17% svetske populacije. Međutim, sprovođene ovog zakona u većini zemalja, kao
i u Republici Srbiji, nije adekvatno i ocenjeno je uspešnim (ocena 8 i više), u samo 22
zemlje učesnice. U našoj zemlji dodeljena mu je ocena 2, što ukazuje na gotovo
nepostojanje implementacije ovoga zakona i na činjenicu da moraju biti preduzete
adekvatnije mere kako bi se povećala svest roditelja i upotreba ove opreme koja igra
presudnu ulogu u prevenciji smrtnih stradanja dece u saobraćaju.
3.5.

Aktivnosti nakon saobraćajne nezgode

Postojanje adekvatnog reagovanja nakon saobraćajnih nezgoda ogleda se u postojanju
sistema za registraciju vitalnih događaja, sistema u hitnim službama/urgentnim centrima
za praćenje povređivanja, postojanje univerzalnog nacionalnog telefonskog broja za
aktivaciju nadležnih službi, adekvatnog transporta povređenih u zdravstvene ustanove,
postojanju obučenog kadra ali i podataka o trajnom invaliditetu nastalnom usled
saobraćajnog traumatizma.
U našoj zemlji postoji adekvatan sistem za registraciju vitalnih događaja, kao i
adekvatne službe za zbrinjavanje i transport povređenih u saobraćajnim nezgodama, ali
sistem za praćenje povređivanja u hitnim službama i urgentnim centrima još uvek nije
uspostavljen na adekvatnom nivou, iako je u svetu dokazano da podaci zdravstvenih
ustanova znatno doprinose kvalitetu već postojećih podataka o saobraćajnom traumatizmu
koji prikuplja policija. Adekvatan monitoring nad povredama od strane nadležnih
zdravstvenih službi bi umnogome doprineo sagledavanju sveobuhvatnije slike
saobraćajnog traumatuzma jer bi pružio podatke o ishodima i troškovma lečenja i
rehabilitacije koji do sada nisu bili dostupni.
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Kada je u pitanju postojanje adekvanog zbrinjavanja povređenih od strane hitnih službi
i kasnijeg bolničkog lečenja i rehabilitacije, ono je u našoj zemlji izuzetno dobro razvijeno
o čemu govore podaci da se gotovo 75% povređenih transportuje specijalizovnim vozilima
hitne pomoći a u da na terenu i u zdravstvenim ustanovama postoji adekvatno obučen
kadar (lekari specijalisti urgentne medicine) za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju, što
našu zemlju svrstava u 139 zemalja koje imaju specijalizovani lekarski kadar, sa znatno
većom zastupljenoću među razvijenim (85%) i srednje razvijenim zemljama (81%), u
odnosu na zemlje sa niskim nivoom prihoda (53%). Takođe, u našoj zemlji postoje
zvanični postdiplomski programi obuke iz oblasti urgentnog zbrinjavanja za medicinske
sestre/tehničare, što nas svrstava među 113 zemalja koje imaju iste ili slične programe.
Univerzalan telefonski broj za aktivaciju hitnih službi ima 116 od 180 zemalja,odnosno
64%, dok je za našu zemlju navedeno da poseduje više nacionalnih telefonskih brojeva za
odgovarajuće službe (policija, vatrogasci, hitna pomoć, pomoć na putevima).
3.6.

Podaci o smrtnosti usled saobraćajnog traumatizma

Prema kriterijumima SZO o dostupnosti i validnosti podataka, Republika Srbija spada
u prvu grupu, koji čini 85 zemalja članica, sa dobrim podacima vitalne statistike. Na
osnovu njih, broj umrlih u saobraćanim nezgodama u 2013. godini (poslednja dostupna
godina u Globalnom izveštaju o stanju bezbednosti na putevima 2015) iznosio je 650 lica.
S obzirom da u nasoj zemlji smrtni slučaj usled saobraćajnog traumatizma podrazumeva
umrlog usled povreda zadobijenih u saobraćaju u roku od 30 dana nakon saobracajne
nezgode, a da se u nekim zemljama ovaj pojam drugačije definiše, u cilju komparabilnosti
podataka između zemalja, SZO je na osnovu podataka vitalne statistike za svaku zemlju
izvršila procenu broja umrlih i stopa smrtnosti u 2013. godini ((WHO, 2015:70-71). Broj
procenjenih smrtnih slučajeva od stane SZO u Globalnom izveštaju o stanju bezbednosti
na putevima 2015 za Republiku Srbiju u 2013. godini je iznosio 735 lica, odnosno 7,7
poginulih na 100.000 stanovnika, što je znatno manje od svetskog, a nešto manje od
evropskog proseka, dok je prosek EU niži od našeg (Slika1.).
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Slika 1. Stope smrtnosti u saobraćajnim nezgodama u 2013. godini- Srbija,Evropa i svet u
Globalnom izveštaju o stanju bezbednosti na putevima 2015

Srbija je, posle Mađarske, druga srednje razvijena zemlja u evropskom regionu sa
najnižim stopom smrtnosti od saobraćajnog traumatizma na 100.000 stanovnika.
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4.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PREPORUKE

Rezultati analize ukazuju da je u Srbiji postignut napredak u kreiranju i implementaciji
zakonske regulative i različitih aktivnosti na prevenciji i zbrinjavanju saobraćajnih
nezgoda i njihovih posledica, ali da su neophodni dodatni napori kako bi se postigli ciljevi
Nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja (usklađeni sa ciljevima Dekade akcije za
bezbednost saobraćaja i Ciljevima održivog razvoja UN) da u 2020. godini nema smrtno
stradale dece u saobraćaju, a da broj umrlih i socioekonomski troškovi saobraćajnih
nezgoda budu dvostruko manji u odnosi na 2011. godinu, kao početnu godinu
posmatranja.
Neophodno je intenzivno i kontinuirano raditi na podizanju svesti građana o rizičnim
ponašanjima u saobraćaju, kao i na promovisanju zdravih načina kretanja poput pešačenja
i vožnje bicikla, a ujedno vršiti i oštrije sprovođenje zakonske regulative, pre svega one
koja se odnosi na upotrebu sigurnosne opreme za decu u vozilima i na vožnju pod uticajem
alkohola. Takođe, donosioci odluka bi više pažnje trebalo da posvete pitanju bezbednosti
vozila i putne infrastukture sprovođenjem redovnih kontrola i primenom standarda za
vozila koje su propisale Ujedinjene nacije. Postoji i potreba za boljom multisektorskom
saradnjom na sprovođenju preventivnih aktivnosti, uz veće angažovanje zdravstvenog
sektora na prevenciji saobraćajnog traumatizma, koji iako trpi najveće opterećenje i
predstavlja ključnog aktera u zbrinjavanju posledica saobraćajnog traumatizma i dalje ima
nedovoljan uticaj na donošenje preventivnih mera.
Prema preporukama SZO, javno zdravstveni sektor, iako predstavlja samo jednog od
brojnih aktera uključenih u bezbednost saobraćaja, treba da ima važnu ulogu u njenom
poboljšanju i to putem:
x sistematskog prikupljanja podataka kroz kontinuirani nadzor i istraživanja;
x istraživanja uzroka saobraćajnih nezgoda i povreda u saobraćaju;
x istraživanja načina za sprečavanje i smanjenje težine saobraćajnog traumatizma;
x pomaganja u implementaciji različitih intervencija za povećanje bezbednosti
saobraćaja na putevima;
x rada na ubeđivanju kreatora politike i donosilaca odluka da se posvete rešavanju
generalnog problema povređivanja;
x prevođenja efikasnih naučno zasnovanih informacija u politike i praksu;
x jačanja kapaciteta u svim navedenim oblastima (WHO, 2004:9).
Bolja prevencija saobraćajnog traumatizma je od izuzetnog značaja za zdravstveni
sektor, s obzirom da rezultuje manjim stepenom težine povreda i manjim brojem
hospitalizacija. Shodno tome, u okviru zdravstvenog sektora neophodno je uspostaviti
funkcionalan sistem prikupljanja podataka o povređenima u saobraćajnim nezgodama,
njihovog kontinuiranog ažuriranja i analiziranja, i izvršiti ujednačavanje baza podataka
ministarstava unutrašnjih poslova i zdravlja u cilju kreiranja adekvatnih preventivnih
programa.
Vodeću ulogu u kreiranju, organizaciji i sprovođenju edukativnih aktivnosti u cilju
prevencije povređivanja u saobraćaju u okviru zdravstvenog sektora treba da imaju
instituti i zavodi za javno zdravlje, što je u skladu i sa novom zakonskom regulativom.
Novim Zakonom o javnom zdravlju istaknuto je da institut ili zavod za javno zdravlje za
teritoriju za koju je osnovan samostalno ili u saradnji sa drugim učesnicima daje predloge
i sprovodi, ali da samostalno koordinira, programe prevencije povređivanja u saobraćaju
koje finansira jedinica lokalne samouprave (Zakon o javnom zdravlju, čl.22, stav 3, tačka
11).
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U avgustu 2016. godine u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd osnovan je
Kolaborativni centar SZO za prevenciju povređivanja i promociju bezbednosti, prvi
kolaborativni centar navedene tematike u regionu. Već od septembra 2016. godine centar
je započeo aktivnosti na polju promocije bezbednosti u saobraćaju za teritoriju grada
Beograda organizovanjem kampanje podizanja svesti građana o preventivnim
aktivnostima koje doprinose bezbednosti saobraćaja, a odnose se na brzinu, rizična
ponašanja i određena zdravstvena stanja koja ugrožavaju bezbednost saobraćaja
(kardiovaskularne bolesti, upotreba određenih lekova i dr.), sa težnjom da se kampanja u
2017. godini proširi i na teritoriju cele Republike Srbije. U okviru planiranih aktivnosti
Centra u naredne četiri godine predviđeno je intenzivno sprovođenje različitih aktivnosti
na polju prevencije saobraćajnog traumatizma, kako u lokalnoj zajednici, tako i na
nacionalnom nivou, što predstavlja jedan od značajnih koraka ka većem angažovanju
zdravstvenog sektora u ovoj oblasti.
5.
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