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АКТИВНОСТИ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
ROAD SAFETY ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY
Владимир Ожеговић1, Милош Луковић2
Резиме: Потенцијал организација цивилног друштва у безбедности саобраћаја огледа се у
способности да покрену одређена питања и иницијативе за њихова ефикасна решавања.
Недостатак саобраћајног образовања и васпитања у формалном образовању представља један
од кључних проблема у безбедности саобраћаја на територији Републике Србије. Удружење
„Асоцијација за младе“ кроз своје активности и мултисекторску сарадњу ради на јачању
свести о потреби и значају саобраћајног образовања и васпитања у различитим узрастима.
Поред тога, удружење активно ради на имплементацији саобраћајног образовања и
васпитања у различите културне и друге садржаје који привлаче младе. Циљ овог рада јесте
да прикаже реализоване активности засноване на синергији саобраћајног образовања и
васпитања са културом, односно позоришном уметношћу.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, НВО, саобраћајно образовање и васпитање, млади
Abstract: Potential of NGO-s in road safety is reflected in ability to find problems and to react
efficiently. A lack of road safety education in formal education system presents one of the main
problems in road safety of Serbia. Activities of NGO „Association for Youth“ are based on
cooperation with different subjects with main aim to raise awereness and highligt importance of road
safety education for different ages. Implementation of road safety education in cultural and other
attractive activities is the way of approach to the youth. Content and activities, based on synergy
between road safety and art with achieved results will be described and discussed in this paper.
Keywords: Road safety, NGO, road safety education, youth
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1.

УВОД

Оснивање непрофитних и невладиних организација које се баве безбедношћу
саобраћаја, може бити од велике важности за њено унапређење. Организације
цивилног друштва имају кључни задатак да својим активностима приближе
грађанству начине за безбедно учествовање у саобраћају, промовишу саобраћајну
културу и неформално образују и едукују циљне групе различитих старосних доба
о значају поштовања саобраћајних прописа, пружању прве помоћи, значају
коришћења заштитних система, изменама закона, последицама небезбедног
понашања, итд. Поред тога ове организације могу да пруже објективне информације
доносиоцима одлука и медијима, идентификују и промовишу ефикасна решења,
критикуји и изазову неефикасне политике, формирају коалиције организација истих
или сличних интересовања и доприносе стручном и научном развоју локалних
самоуправа.
Aсоцијација за младе је невладино удружење, основано на неодређено време
ради остваривања циљева у области развоја цивилног друштва, образовања младих
и развоја неформалног образовања, здравља младих и одрастања, побољшања
социјалне укључености деце и младих са инвалидитетом и посебним потребама, као
и осталих социјално угрожених категорија становништва, безбедности деце и
младих, безбедности деце и младих у саобраћају, активизма и волонтеризма
младих, мобилности и интеркултурализма, екологије и подизања друштвене свести
деце и младих у области спорта, културе и уметности. Уколико овакве организације
цивилног друштва препознају своје место у систему безбедности саобраћаја, кроз
ефекасан план активности, механизме и мултисекторску сарадњу могу се постићи
изванредни резултати у подизању нивоа безбедности саобраћаја, уз то неопходно је
и да јавни сектор препозна улогу оваквих организација у систему безбедности
саобраћаја, да ради на јачању капацитета самих организација и да их подстиче на
рад и развијање.
Неки од циљева Асоцијације јесу подстицање развоја локалне самоуправе кроз
учешће младих у доношењу одлука и јачање капацитета институција и организација
за примену програма и активности које доприносе безбедности деце и младих у
саобраћају. Ово удружење је препознало своју улогу у систему управљања
безбедношћу саобраћаја и труди се да кроз различите пројекте директно и
индиректно допринесе подизању свести о значају безбедности саобраћаја.
2.

АКТИВНОСТИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ У БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Асоцијација за младе је у току 2018. године реализовала два пројекта који се тичу
саобраћајног образовања и васпитања на територији општине Панчево. Оба
пројекта представљају синергију саобраћајног образовања и васпитања са културом
односно позоришном уметношћу и реализовани су у периоду од септембра до
децембра 2018. године.
Први пројекат под називом „Безбедност је на (с)цени“ реализован је са
ученицима основних школа према већ утврђеном програму Асоцијације за младе.
Предавањима из области безбедности саобраћаја предвиђеним за ученике основних
школа обрађене су следеће области:
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Деца путници у возилу (понашање током вожње, утицај детета на
возача, утицај возача на дете, индиректни утицај)
• Деца бициклисти (правилно и безбедно кретање, сигнали, заштитна
опрема, потенцијалне опасности)
• Деца пешаци (правилно и безбедно кретање, потенцијалне опасности)
• Саобраћајна сигнализација (област је прилагођена узрасту и чине је
основни елементи хоризонталне и вертикалне сигнализације неопходни
за безбедно учешће деце у саобраћају, примери праксе)
• Вежбе уочавања небезнедних ситуација у саобраћају
• Негативан утицаја алкохола на психофизичке способности
Из извештаја Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије сазнајемо да
деца узраста до 14 година најчешће страдају као путници у возилу, пешаци, потом
као бициклисти, и да је најризичнији месец октобар, те су пројектне активности
започете већ у септембру. Модификована теоријска предавања, интерактивног типа
представљају први део пројекта и конципирана су тако да се поменуте теме могу
обрадити и у току једног школског часа на начин који је прихватљив ученицима, а
да притом остане довољно времена за вежбе које су пратећи део предавања. За
ученике основних школа припремљени су задаци у складу са узрастом, са основном
идејом да на посебно дизајнираним цртежима уоче и обележе небезбедна понашања
у саобраћају, а потом јавно образложе своја запажања и дискутују одређене
ситуације са предавачима у улози модератора који акцентују ризичне ситуације и
усмеравају ток размишљања и перцепирања. У појединим основним школама у
којима је ранијих година реализован неки од пројеката који се тичу безбедности
деце у саобраћају и где код деце постоји одређени ниво знања, у практичне вежбе
уврштено је и коришћење пијаних наочара на импровизованом полигону уз
асистенцију предавача. Ове активности су се показале као веома значајне, а
установљено је да деца врло рано долазе у контакт са алкохолом, већ у
основношколском узрасту што може представљати озбиљан будући проблем у
локалној заједници. Поред тога запажени су и забележени одређени проблеми
безбедности деце у зонама школа на које су указала сама деца и наставници.
Пројекат је реализован у две градске и једној сеоској основној школи у општини
Панчево, присуствовало је око 290 деце завршних разреда. Пројекат је
су/финансирао град Панчево, а реализован је у сарадњи са Канцеларијом за младе и
Домом омладине Панчева, двораном „Аполо“ у оквиру Деценије акције за
безбедност саобраћаја на путевима.
•

Слика 1. Интерактивна предавања
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Други пројекат под називом „Живот је на (с)цени“ реализован је са ученицима
завршних разреда средњих школа. Предавањима из области безбедности саобраћаја
предвиђеним за ученике основних школа обрађене су следеће области:
• Основни фактори безбедности саобраћаја (Фактори безбедности
саобраћаја- човек, возило, пут, окружење са аспекта активне и пасивне
безбедности)
• Ризици у саобраћају (Проблеми младих учесника у саобраћају на
територији Републике Србије као и локалне самоуправе, релевантни
статистички подаци)
• Кампање у безбедности саобраћаја (примери и утицај кампања)
• Симулација утицаја алкохола и психоактивних супстанци на
психофизичке способности учесника у саобраћају (вежбе уз употребу
пијаних наочара на наменски пројектованом полигону)
Пројекат је реализован у 4 градске средње школе, предавањима је присуствовало
око 500 ученика завршних разреда. Током интерактивних предавања за
средњошколце највише пажње посвећено је темама које се тичу алкохола, брзине и
употребе заштитних система на возилу. Дискутовани су конкретни случајеви
актуелних саобраћајних незгода из периода реализације пројекта са посебним
акцентом на последице по појединце-учеснике и локалну заједницу.
Најупечатљивије запажање током реализације пројекта у средњим школама јесте то
што се већина ученика први пут сусрела са саобраћајним образовањем и
васпитањем. Одатле и потичу недостатак знања, неисправни ставови и небезбедно
понашање који су у великој мери узели маха, а интензивирају се лошим примерима
у породици. Пројекат је финансирао покрајински секретаријат за спорт и омладину,
а реализован је у сарадњи са Домом омладине Панчева, двораном „Аполо“,
Техничком школом „Сава Мунћан“ из Беле Цркве и удружењем грађана „Аурора“
из Беле Цркве у оквиру Деценије акције за безбедност саобраћаја на путевима.
3.

ПОЛИГОН ЗА СИМУЛАЦИЈУ УТИЦАЈА АЛКОХОЛА НА
ПСИХОФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЗ УПОТРЕБУ ПИЈАНИХ
НАОЧАРА

Полигон се састоји од 3 групе елемената распоређених тако да не заузимају више
од 8m по дужини и 1m по ширини. Функција полигона јесте да симулира одређене
препреке на пешачкој путањи које би просечан пешак у свакодневним условима
савладао без потешкоћа. Коришћењем пијаних наочара овај полигон постаје много
захтевнији за савладавање и препоручује се да полазник прво прође кроз полигон
без, а потом користећи наочаре почевши од оних најслабијег интензитета. На овај
начин полазници на сопственом примеру у контролисаним условима осећају
негативан утицај алкохола на обављање свакодневних, тривијалних активности.
Полигон је замишљен као двосмеран, односно почетна тачка уједно представља и
завршну тачку. Препреке које симулира полигон пројектоване су према реалним
ситуацијама као што су: мимоилажење са другим пешацима, промене правца услед
наиласка на баре, рупе, радове на тротоару, потом искорак у случају наиласка на
ивичњаке различите висине и друге вертикалне препреке, заокрет и тенденцију
задржавања уравнотеженог праволинијског хода. Преко 500 ученика је прошло кроз
полигон и на овај начин је врло успешно саобраћајно образовање и васпитање
измештено ван учионице и уврштено и у физичке активности за ученике средњих
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школа. Предност овог полигона огледа се у томе што се показао као врло атрактивна
активност, што је применљив на различите циљне групе, што изазива позитивне
реакције и промене ставова, недвосмислено указује на способности појединаца и
утицај алкохола и поврх свега подстиче на размишљање о последицама
конзумирања алкохола. Недостаци се огледају у неопходном простору за
постављање полигона, зависности од временских услова, као и могућношћу
настанка повреда услед немарног понашања, прецењивања способности или
недостатка лица за надзор и асистенцију.

Слика 2. Полигон за симулацију утицаја алкохола на психофизичке способности уз
употребу пијаних наочара

4.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „МОТОРИ“

Суштина саобраћајног образовања и васпитања јесте да се измести ван учионице
и имплементира у различите активности. Позоришна представа „Мотори“ као
културолошки сегмент пројеката је управо имплементација саобраћајног
образовања и васпитања у културу, односно позоришну уметност којом се на
специфичан начин допире до свести, утиче на изградњу система вредности и кроз
идентификацију са ликовима, усађују нови и преиспитују постојећи ставови. Рани
сусрет деце са позориштем може бити од пресудног значаја за њихова даља
искуства, за сусрете са уметношћу, за подстицање радозналости и маште. У
активностима које се ослањају на драму и позориште, дете уз подршку и помоћ
одраслих може да стваралачки, на начин драме и позоришта, открива само себе и
свет око себе, да истражује своје понашање и своје односе са светом, да открива
реалност и фикцију окружења. Драмско играње и импровизације омогућавају да се
дечија искуства и дечија предзнања, као и тренутно физичко окружење детета,
средина и догађања у стварности нађу у интеракцији. Оно што је важно за овај облик
драмских активности јесте да се кроз њих могу обрадити различите теме, па тако и
безбедност саобраћаја. Деца по својој природи свет око себе сагледавају и
доживљавају кроз игру. Од свих области уметности деци је најближа драмска
уметност. Позоришна уметност има позитиван васпитни утицај на дете, пошто се
кроз гледање позоришних представа дете оспособљава да развија инстинкт,
мишљење, опажање, да постепено уочава шта је битно, а шта споредно, да запази
односе међу људима, што се касније рефлектује и на знање, ставове и понашање у
саобраћају. Позоришна представа „Мотори“ представља сагу о личној одговорности
и одрастању које пред младе често поставља бројне изазове којима је тешко одолети,
а чије су последице дугорочне и једнако негативне по друштво и појединца.
Представа је наменски израђена и прилагођена узрасту од 12 и више година, са
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мноштвом мотива који се тичу безбедности саобраћаја и последица небезбедног
понашања у саобраћају и његовог утицаја на квалитет живота. Представа је у
оквиру активности Асоцијације за младе изведена 5 пута, видело ју је преко 500
ученика, а такође је уврштена и у активности Секретаријата за саобраћај града
Београда и од своје премијере 2017. године изведена је преко 30 пута, што говори о
њеном квалитету, атрактивности и ефектности.

Слика 3. Детаљ из позоришне представе

5.

„У ЖИВОТУ ПОСТОЈИ МНОГО ВИШЕ ОД БРЗОГ ЖИВЉЕЊА“

Промовисању поменутих пројеката за безбедност деце и младих у саобраћају у
великој мери је допринела сарадња са вишеструким шампионом у ауто-тркама,
Душаном Борковићем. Наиме, Борковић је у улози амбасадора пројеката преносио
поруку о значају поштовања прописа и безбедног понашања у саобраћају. Порука је
снимљена на стази у Барселони, а емитована на сваком интерактивном предавању и
на друштвеним мрежама током реализације пројеката. Значај оваквог преношења
поруке огледа се у два аспекта; Борковић, као суграђанин који је постигао изузетне
резултате у области спорта, односно аутомобилизма, представља узор управо
великом броју младих који спадају у најризичнију групу учесника у саобраћају. Са
друге стране, када такав узор својим понашањем и ставом преноси поруку о значају
безбедности саобраћаја и раздвајању вожње на стази и у саобраћају, међу младима
се формира став да се безбедношћу саобраћаја заиста може управљати и да фактор
човек представља један од најважнијих фактора безбедности односно
небезбедности. Уз то, на друштвеним мрежама су пласиране Душанове фотографије
са порукама о безбедности саобраћаја и објављен је интервју под називом „У животу
постоји много више од брзог живљења“ на тему саобраћајног образовања и
васпитања. На овај начин поруке о безбедности саобраћаја су емитоване преко 3000
пута кроз различите медије, што је значајно допринело видљивости пројеката.
6.

ЗАКЉУЧАК

Невладине организације, чије су основне одлике подстицајни амбијент и
посредовање, препознавањем своје улоге у безбедности саобраћаја, својим
активностима, залагањем, кооперацијом са осталим субјектима и применом
савремених технологија могу значајно утицати на побољшање нивоа безбедности
саобраћаја. Међутим, препознавање значаја, подстицање рада и оснаживање
невладиних организација од стране јавног сектора, кључни је елемент у
остваривању интеракције субјеката носилаца одговорности за саобраћајно
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образовање и васпитање. Квантитативни подаци који дефинишу тренд и суштинске
рзултате, а огледају се у броју настрадале и погинуле деце и младих на територији
Панчева у тренутку писања овог рада још увек нису званично објављени нити
доступни ауторима. Приказ ових података би дао јасну слику о ситуацији у
безбедности саобраћаја деце и младих, као и о утицају спроведених активности.
Квалитативни подаци добијени из евалуационих упитника за учеснике пројекта,
односно циљну групу, карактеришу пројекат као врло интересантан и садржајан.
Међутим, објективна слика јесте да је овај став великим делом последица
недостатка сличних садржаја и активности. Важно је поменути да одрживост
оваквих активности у локалним заједницама није загарантована без адекватних
показатеља успешности, као ни њихова ефективност на дугорочном нивоу. Само
координисаним радом заснованим на науци и подацима постижу се најзначајнији
ефекти у безбедности саобраћаја на дугорочном нивоу.
7.
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