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Резиме: Од укупног броја погинулих у саобраћајним незгодама око 21% чине деца.
Статистички подаци показују да од укупног броја настрадалих у саобраћајним незгодама
највише страдају деца мушког пола као пешаци у саобраћају (55%), a најризичнија категорија
деце је узраста од 7-10 година. У Републици Србији је од 2006-2017.године погинуло 249
деце, а 19.763 је повређено, док је у Новом Пазару у овом периоду погинуло 5 а повређено
468 деце. Циљ рада је испитати и анализирати самопријављено понашање деце везано за
правилан прелазак улице на пешачком прелазу, обилазак препрека на тротоару, прелазак
улице иза заустављеног аутобуса, трчање ка аутобусу у циљу стизања на превоз, у односу на
средину у којој се школе налазе и упоредити га са стварним понашањем истраженим на
терену. Истраживања су спроведена на територији града Новог Пазара, у две основне школе
у урбаном и руралном делу, у периодима од по два радна дана у јануару и октобру
2018.године. Анкетно истраживање вршено је помоћу унапред припремљеног обрасца и
обухватило 402 деце, по 201 дете из школа којe се налазе у руралном и урбаном делу града,
док је теренско истраживање вршено на локацијама испред основних школа. Резултати су
указали на небезбедно понашање деце пешака приликом преласка улице на семафоризованом
пешачком прелазу, претрчавања улице иза аутобуса, на обележеном пешачком прелазу и
обиласка препрека на тротоару. Добијени резултати могу помоћи у избору адекватних мера
за унапређење безбедности деце у саобраћају у Новом Пазару.
Кључне речи: деца, понашање, безбедност, саобраћај
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Abstract: Of the total number of people killed in traffic accidents around 21% are children. Statistics
show that of the total number of people killed in road traffic accidents most often are children of
male sex as pedestrians in traffic (55%). Research has shown that the most risky category of children
aged 7-10 years. Of the total number of people killed in traffic accidents around 21% are children.
Statistical data show that of the total number of people killed in traffic accidents, children of male
sex are the most affected by road traffic (55%), and the most risky category of children is aged 7-10
years. In the Republic of Serbia, 249 children died in 2006-2017, and in 19.763 was injured, while
in Novi Pazar 5 people were killed and 468 children were injured during this period. The aim of this
paper is to examine and analyze the self-reported behavior of children related to the proper crossing
of the street at the pedestrian crossing, touring the obstacles on the sidewalk, crossing the street
behind the stopped bus, running towards the bus in order to arrive on the transport, in relation to the
environment in which the schools are located and to compare it with real behavior researched on the
ground. The research was conducted in the territory of Novi Pazar, in two primary schools in urban
and rural areas, in two working days in January and October 2018. The survey was carried out using
a pre-prepared form and encompassed 402 children, 201 children from schools located in rural and
urban areas, while field research was conducted at locations in front of primary schools. The results
pointed to the unsafe behavior of pedestrians when crossing the street at a traffic light, crossing the
street behind a bus, marking a pedestrian crossing and visiting the obstacle on the sidewalk. The
obtained results can help in the selection of adequate measures for improving the safety of children
in traffic in Novi Pazar.
Keywords: children, behaviour, safety, traffic

1.

УВОД

Страдање у саобраћајним незгодама је растући глобални проблем. Данас у свету
у саобраћајним незгодама смртно страда око 1.300.000 годишње, а око 50.000.000
бива повређено. Од укупног броја погинулих, скоро половину чине пешаци и
бициклисти. Процењује се да ће 2020.године у саобраћајним незгодама смртно
страдати 1.900.000 људи, уколико не буду предузете мере и акције за побољшање
безбедности саобраћаја. Такође, од укупног броја 62,2% погинулих чине деца
(WHO, 2013). Последњих неколико година забележен је пораст броја страдале деце
у саобраћају, што представља велики глобални проблем. Уређеност и величина
једне заједнице огледа се у њеном односу према најризичнијим учесницима у
саобраћају, а деца су свакако најслабији и најрањивији чланови друштва.
Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије дефинисан
је циљ изградње одрживог и делотворног система управљања безбедношћу
саобраћаја до 2020.године, који ће довести до тога да од 2020.године нема погинуле
деце у саобраћају на путевима Републике Србије.( http://www.abs.gov.rs/).
Статистички подаци показују да од укупног броја настрадалих у саобраћајним
незгодама, процентуално највише страдају деца мушког пола, као пешаци у
саобраћају (55 %) (Ahmed et al, 2002:38). Према истраживању које је обухватило 57
земаља, саобраћајне незгоде су најчешћи узрок (26 – 77%) смртних случајева услед
ненамерних повреда (Липовац et al, 2007:44). У незгодама највише гину млади и
сиромашни. Највећи број незгода (преко 90%), повређених (преко 80%) и погинулих
(преко 70%) догађа се у насељима (Кукић и Петровић, 2010:26). У Србији деца чине
10% свих настрадалих учесника у саобраћајним незгодама, што представља
озбиљан здравствени проблем (Кукић и Петровић, 2010; Чичевић и Трифуновић,
2013; Чичевић et al, 2013; Трифуновић et al, 2014).
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Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, у Републици Србији је од 20062016.године погинуло 232 деце, а 18262 је повређено. На територији града Новог
Пазара, у овом периоду погинуло је 4 а повређено 459 деце.
Вршена су и истраживања која су показала која је категорија деце ризичнија са
аспекта препознавања ризика у саобраћају. Утврђено је да је најризичнија
категорија деце узраста од 7-9 година (Meir et al., 2015:13). Њихова рањивост је
последица непознавања правила безбедног понашања, способности идентификације
опасних ситуација и усвајања вештина безбедног учестовања у саобраћају. Део
проблема лежи у незнању, непотпуној информисаности, недовољном искуству и
неразвијеној физичкој грађи, као и у начину едукације коју спроводе учитељи и
родитељи. План и програм едукације не спроводи се на одговарајући начин.
Потребно је више игре, рада са децом на полигону, теоријских часова о безбедном
учествовању у саобраћају, литературе о безбедном учестовању у саобраћају
прилагођеној узрасту детета. Од великог значаја је и боља едукација од стране
учитеља. То се постиже присуством на одговарајућим семинарима унапређења
знања где се се стиче неопходан минимум знања из безбедности саобраћаја.
Предмет рада су деца пешаци старосног доба од 8-10 година. Деца у овом
периоду расту око 5cm годишње. Моторни развој је и у овом периоду изражен, деца
су сигурнија, радо се баве физичким активностима, а покрети су им прилично добро
усклађени. Осетљивост чула се све више побољшава, распознавање боја је доста
добро, мада деца не разликују све нијансе. Опажање је такође све боље. Опажање
простора је развијеније и дете може боље да разуме перспективу. Код детета расте
способност памћења и способност учења. Пажња је много дужа. Дете има
израженије емоције него у предходном периоду. У овом периоду су развијени
социјални односи међу децом.
Циљ рада био је да се анализира и упореди самопријављено и уочено понашање
деце пешака у саобраћају. Дакле, истраживање се спроводи са циљем утврђивања
постојања разлика у понашањима деце у односу на пол и средину у којој се школа
налази. Сазнања о понашању деце омогућавају доносиоцу мера сагледавање правца
превентивног деловања и креирање мера за унапређење безбедности саобраћаја.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Како би се на што поузданији начин утврдио тренутни ниво знања, ставова,
уоченог и самопријављеног понашања деце у својству пешака у урбаним и руралним
подручјима на територији града Новог Пазара и дефинисале мере које би омогућиле
унапређење њихове безбедности у саобраћају, извршена је анализа понашања деце
пешака трећег и четвртог разреда.
Анкетно и теренско истраживање понашања деце пешака у саобраћају
спроведени су у периодима од 21- 22.1. 2018. године и од 1. - 3.10. 2018. године.
(радним данима). Анкетно истраживање вршено је како би се добила повратна
информација о тренутном нивоу знања и понашања деце у својству пешака на
подручју две школе. Разлог за спровођење истраживања на подручју обе средине
заснован је на предпоставци да деца из руралне средине потичу из породица где је
присутан нижи ниво образовања у односу на децу из руралног дела града.
Анкетирано је укупно 402 детета, 201 у ОШ ,,Авдо Међедовић'' која се налази у
руралном делу града и 201 у ОШ ,,Братство'' која се налази у урбаном делу града. За
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потребе истраживања формиран је упитник који се састојао од 12 питања,
прилагођених узрасту деце. Осим општих питања која су се односила на пол и
старост, остала питања су била везана за:
• начин доласка у школу (сам/сама, са братом/сестром, са родитељима, у
групи са друштвом),
• начин преласка улице преко обележеног пешачког прелаза (трчим,
право преко ,,зебре, трчим, укосо преко ,,зебре”, ходам, право преко
,,зебре”, ходам, укосо преко ,,зебре”) и преко семафоризованог
пешачког прелаза (на црвено светло, на зелено светло),
• обилажење препрека од стране пешака (правилно,неправилно),
• претрчавање коловоза и прелазак улице иза заустављеног аутобуса
(стално, веома често, понекад, никада).
Већина питања је затвореног типа, при чему је испитаницима пружена
могућност да бирају један од понуђених одговора. Теренско истраживање вршено
је са циљем да се провери веродостојност резултата добијених путем теста и да се
добије општа слика о стварном стању на терену.Ово истраживање вршено је на две
локације у граду Новом Пазару, испред ОШ „Братство“ у улици Стевана Немање, у
близини семафоризоване раскрснице коју чине улицe Стевана Немање и
Омладинска и испред ОШ ,,Авдо Међедовић'' у Дубровачкој улици. Прикупљaње
података на теренском истраживању вршено је по принципу случајног узорка. За
потребе истраживања формиран је бројачки образац на коме је бележено 6
параметара који се односе на децу пешаке. Истраживач бира прво наилазеће дете и
бележи следеће параметре: пол деце, да ли дете прелази улицу на обележеном
пешачком прелазу, како прелази улицу преко обележеног пешачког прелаза, да ли
прелази улицу на црвено светло, како обилази препреке на коловозу, да ли трчи ка
заустављеном аутобусу и да ли прелази улицу иза заустављеног аутобуса. Приликом
посматрања преласка деце преко улице у зони школе водило се рачуна о терминима
када деца долазе, одлазе у школу и када имају велики одмор. Ови термини су узети
у обзир из разлога што се тада деца у знатно већем броју појављују као учесници у
саобраћају.
Анализа прикупљених података спроведена је у статистичком софтверском
пакету IBM SPSS Statistics 22 а графички приказ и обрада у програму Microsoft
Office Excel 2013.
Као ограничење теренског истраживања може се навести мањи узорак
посматране него анкетиране деце, где би у супротном резултати могли бити
прецизнији а меродавнија поређења. И код једног и код другог истраживања узорак
би могао бити већи како би резултати самог истраживања били доста релевантнији.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Анализа резултата биће сконцентрисана на постојању разлика у
самопријављеном и уоченом понашању код деце , зависности од пола и средине у
којој се школе налазе. Главни циљ јесте да се упореде резултати добијени путем
анкете и посматрања на терену и да се уоче одређене законитости и узроци
неслагања резултата.
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3.1.

Упоредна анализа самопријављеног и уоченог понашања деце пешака
на целокупном подручју истраживања

На питање у вези обиласка препреке, по резултатима теста, 74% деце је одговорило
да неправилно обилази препреку. Супротно томе, резултати посматрања указују да
30% деце неправилно обилази препреке (слика 1.)

Слика 1. Упоредна анализа резултата
добијених тестом и посматрањем
понашања деце у вези са питањем о
обиласку препрека на тротоару

Слика 2. Упоредна анализа резултата

добијених тестом и посматрањем
понашања деце у вези са питањем о
преласку улице иза заустављеног аутобуса

Када је реч о преласку улице иза заустављеног аутобуса, резултати су приказани
на слици 2. На основу резултата теста, 42% деце прелази коловоз иза заустављеног
аутобуса, док је посматрањем утврђено да знатно већи проценат деце претрчава
улицу када је аутобус заустављен (77%). На тај начин показују веома небезбедно
понашање које је путем превентивних мера потребно променити.

Слика 3. Упоредна анализа резултата добијених тестом и посматрањем понашања деце
у вези са питањем о претрчавању улицу у циљу стизања на превоз

Много већи проценат деце претрчава улицу како би стигла на превоз у пракси
(75%), него што то показују резултати спроведеног теста (43%). Ови подаци указују
на недовољан ниво знања код деце о безбедном преласку улицу када путују
аутобусом.
Табела 1. Упоредна анализа одговора у вези са питањем о преласку улице на
обележеном пешачком прелазу
Пол
Ван ОПП-А
На ОПП-у
Дечаци
8%
92%
Резултати
теста
Девојчице
9%
91%
Дечаци
79%
21%
Резултати
посматрања
Девојчице
25%
75%
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Анализирајући резултате теста, закључује се да скоро подједнак проценат дечака
и девојчица прелази коловоз на и ван обележеног пешачког прелаза. Резултати
посматрања показују да много већи проценат дечака (79%) прелази коловоз ван
обележеног пешачког прелаза у односу на девојчице (25%). Девојчице показују
обзирније и безбедније понашање у односу на дечаке.
Табела 2. Упоредна анализа одговора у вези са питањем о правилном обиласку
препрека на тротоару
Школа
Правилно Неправилно
ОШ "Братство"
20%
80%
Резултати теста
ОШ "Авдо Међедовић"
32%
65%
ОШ "Братство"
76%
24%
Резултати посматрања
ОШ"Авдо Међедовић"
65%
35%

Деца из ОШ "Братство" која се налази у урбаном делу града, показују
небезбедније понашање приликом обиласка препреке на тротоару. Насупрот овој
тврдњи, резултати посматрања указују да већи проценат (76%) деце из ОШ
"Братство" правилно обилази препреку, док 65% деце из ОШ "Авдо Међедовић"
исто то ради.
Табела 3. Упоредна анализа одговора у вези са питањем о претрчавању улице
када је аутобус заустављен
Школа
Претрчава
Не претрчава
ОШ "Братство"
29%
71%
Резултати
теста
ОШ"Авдо Међедовић"
54%
46%
ОШ "Братство"
81%
19%
Резултати
посматрања
ОШ "Авдо Међедовић"
69%
31%

Резултати посматрања деце приликом преласка улице иза заустављеног аутобус
указују да много већи проценат деце (81%) која похађају ОШ "Братство" претрчава
улицу него што су показали резултати теста (29%). Исти је случај и са децом која
похађају ОШ "Авдо Међедовић", где по резултатима теста 54% деце претрчава,
насупрот резултатима посматрања где 69% деце претрчава улицу. Резултати
добијени посматрањем понашања деце на терену указују да се деца из ОШ
"Братство" небезбедније понашају у односу на децу из ОШ "Авдо Међедовић".
Резултати су мало изненађујући ако се узме у обзир да деца која похађају школу у
урбаном средини су брже и боље информисана од деце из школе у руралној средини.
То се може протумачити и тиме да главну улогу у образовању и васпитању детета
има породица, још од малих ногу, а тек после наставни кадар. Средина у којој дете
иде школу не мора бити главни фактор који има утицаја на безбедно понашање
детета.
4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Деца се у периоду узраста трећег и четвртог разреда основне школе
осамостаљују када је у питању долазак и повратак из школе. Због тога је веома
важно понашање деце у саобраћају, начин кретања, прелазак коловоза итд. Веома је
важно да деца у раном основношколском узрасту имају исправне ставове и довољно
знања како би безбедно самостално учествовала у саобраћају.
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На основу резултата спроведеног истраживања може се закључити да деца
пешаци имају велики проблем када је у питању правилан обилазак препрека у
ситуацији када се она нађе на тротоару. Резултати добијени путем теста су готово
реципрочни са резултатима теренског истраживања, односно 70% деце по
резултатима теренског истраживања правилно обилази препреку у односу на 26%
колико показују резултати теста. Овакав резултат је веома изненађујући јер су деца
много безбедније понашање показала на терену него што показује тест. Разлог томе
може лежати у недовољној концентрацији деце да пажљиво прочитају и анализирају
питања.
Резултати добијени посматрањем деце показују да 77% њих прелази улицу иза
аутобуса када он стоји на стајалишту показујући на тај начин страх и несигурност.
Деца не могу да процене брзину и удаљеност аутомобила. Код деце влада
претпоставка да се возила могу одмах зауставити и мишљење да ако она виде
возило, возило види њих. Имајући у виду да су деца рањиви учесници у саобраћају
потребно је објаснити деци зашто не треба да се тако понашају и указати им на
исправно и безбедно понашање.
Спроведеним анкетним истраживањем добијени су резултати по којима 43%
деце претрчава улицу како би стигла на превоз. Поредећи добијене резултате са
резултатима спроведеног теренског истраживања, по којима чак 77% деце
претрчава улицу када жури на превоз добијају се веома забрињавајући подаци. На
овај начин се може уочити да је већина деце у саобраћају веома угрожена. Несклад
у одговорима између два типа истраживања може се повезати са тиме што је код
деце присутан страх приликом давања искреног одговора и бојазност за могуће
последице.
По резултатима спроведеног теста мање од 10% дечака и девојчица прелази
коловоз ван пешачког прелаза. По изјавама деце, приказан резултат је веома
задовољавајући. Посматрањем понашање на терену, уочено је да 79% дечака
прелази улицу ван обележеног пешачког прелаза док 25% девојчица то ради. Ово се
може објаснити тиме што су дечаци енергичнији, нестрпљивији и имају много већу
жељу за доказивањем од девојчица, које су се показале као безбеднији учесници у
саобраћају. Главни проблем који се овде јавља јесте је тај што деца немају довољно
развијене вештине како би проценила брзину долазећег возила као и време потребно
за прелазак улице.
Када је у питању обилазак препреке на коловозу, по резултатима спроведеног
теста деца из ОШ "Братство" су показала небезбедније понашање од деце из ОШ
"Авдо Међедовић". Насупрот томе, резултати посматрања указују да већи проценат
(76%) деце из ОШ "Братство" правилно обилази препреку, док 65% деце из ОШ
"Авдо Међедовић" исто то ради.
Велики проблем за децу пешаке представља и прелазак улице иза заустављеног
аутобуса док стоји на стајалишту. Као и код предходних питања, резултати
посматрања били су у супротности са резултатима теста, код деце која похађају ОШ
"Братство". Неискреност у одговорима деце може бити последица опонашања
њихових родитеља, будући да је примећено да велики проценат родитеља на исти
начин прелази улицу а у стварности то не признају. Ништа бољи резултати нису
добијени упоређивањем резултата добијених анкетом и посматрањем понашања
деце која похађају основну школу "Авдо Међедовић", али су нешто бољи од
резултата које су постигла деце из основне школе "Братство".
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Разлика у резултатима добијених путем теста и посматрањем на терену може
потицати од страха деце да прикажу своје реално понашање о бојажљивости од
прихватања критика и могућих последица. Из тих разлога, већина деце је дала
друштвено прихватљив а не реалан одговор на постављена питања. Генерално
посматрано, деца показају веома небезбедно и ризично понашање, потцењују
ризике и немају исправне ставове.
На основу прикупљених резултата, уочени су одређени проблеми који се односе
на безбeдно понашање деце пешака. На основу тога, дат је предлог мера за
унапређење безбедности деце пешака на подручју обе школе.
Мере за унапређење постојећег стања се првенствено односе на подручје
истраживања, али се ове мере лако могу уклопити у мере за било коју локалну
самоуправу у Републици Србији. Неке од предложених мера су:
• Едукација деце о начину преласка улице: на опп-у, ван опп-а, иза
заустављеног аутобуса, правилном обилaску препрека и претрчавању
улице на пешачком прелазу
• Едукaција родитеља, учитеља и наставника
• Подизање нивоа информисаности о безбедном учествовању у
саобраћају
• Изградња саобраћајних полигона за едукацију деце
• Појачање полицијског надзора у зони школе
• Обнављање и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације
• Формирање школских саобраћајних патрола од стране родитеља и
учитеља
5.

ЗАКЉУЧАК

Саобраћај је једно од најзначајнијих и најтежих искустава у животу сваког детета.
Детету није лако прилагодити се тако сложеним условима. Из тог разлога је
потребно на време припремити децу како би била безбеднији учесници у саобраћају.
Спроведеним анкетним истраживањем у основним школама "Авдо Међедовић"
и "Братство" добијени су резултати на основу којих се могу издвојити одређени
проблеми и дати смернице за њихово решавање. Посебно уочљиви проблеми са
којима се суочавају и дечаци и девојчице везани су прелазак на црвени светлосни
сигнал, обилажење препрека на коловозу и претрчавање преко обележеног
пешачког прелаза. Небезбедно понашање деца су показала и приликом преласка
коловоза иза заустављеног аутобуса и претрчавања улице у циљу стизања на превоз.
На основу целокупног истраживања може се закључити да у понашању деце
узраста трећег и четвртог разреда има пропуста. Потребно је децу научити како
правилно да прелазе семaфоризован пешачки прелаз, да обилазе препреке на
коловозу, да не претрчавају улицу и да не прелазе коловоз иза заустављеног
аутобуса.
Када је реч о овој области безбедност саобраћаја, и у осталим локалним
самоуправама није много боље стање, па је потребно применити исте или сличне
мере за побољшање.
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