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Резиме: Према Светској здравственој организацији (WHO, 2015) сваке године у
саобраћајним незгодама на путевима у свету погине 186.300 деце, што је више од 500
погинуле деце сваког дана. На подручју Републике Србије у периоду од пет година, односно
од 2012. до 2016. године у саобраћајним незгодама је повређено 1.436 деце, узраста до 4
година, а узраста од 4 до 14 година 6.644 деце. Деца до 14 година у Републици Србији највише
страдају у својству путника (51%), а затим у својству пешака (31%), док у саобраћајним
незгодама више страда дечака, него девојчица (АБС, 2017). Имајући претходно наведено у
виду, циљ рада је да се испитају специфичности страдања деце у саобраћају на територији
града Београда, и утврде како специфичности саобраћајних незгода са децом, тако и
специфичности деце као учесника у саобраћајним незгодама.
Кључне речи: безбедност деце, саобраћајне незгоде, карактеристике деце, специфичности
деце
Abstract: According to the World Health Organization (WHO, 2015), 186.300 children die each
year from road traffic crashes around the world – that’s more than 500 children every day. On the
territory of the Republic of Serbia in the period from 2012 to 2016 in traffic accidents was injured
1.436 children under the age of 4 years, and 6.644 children aged 4 to 14. Children up to 14 years in
the Republic of Serbia, the most sustained injuries in traffic accidents as a passenger (51%), and
then as pedestrians (31%) (ABS, 2017). Keeping above in mind, the goal of this paper is to examine
specific suffering of children in traffic in the territory of the city of Belgradе, and determine the
specifics of accidents with children, as well as the specificity of children as participants in road
accidents.
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1.

УВОД

Према Светској здравственој организацији у 2004. години повреде у
саобраћајним незгодама су биле водећи узрок смртног страдања младих старости од
15 до 29 година, а други водећи узрочник смртног страдања код деце старости од 5
до 14 година. Поред смртног страдања, десетине милиона деце буде повређено у
саобраћајним незгодама, а нека од њих задобију инвалидитет са последицама до
краја живота (WHO, 2009).
Иако су многе земље почеле да примењују различите мере и стратегије за
побољшање безбедности деце, стварно стање је још увек далеко од доброг, што нам
указује на то да још увек треба много тога да се уради како би се безбедност деце
довела до прихватљивих граница. Физичке карактеристике деце узраста основне
школе, крхке телесне конституције, ''мале'' висине, уз карактеристике понашања,
представљају сталну опасност за возаче у смислу изненадне и неочекиване појаве
детета на коловозу, у којима возачи немају могућност избегавања изненадно
створене опасне ситуације (Липовац и др, 2007).
У овом раду биће приказана анализа саобраћајних незгода са учешћем деце на
територији Београда. Детаљна анализа ће бити спроведена за саобраћајне незгоде у
којима су деца повређена у својству пешака. Наиме, када деца страдају у својству
путника, тада су изражене физичке карактеристике деце у смислу њихове
рањивости у погледу развијености тела. Рањивост деце путника у возилима се у
највећој мери неутралише коришћењем одговарајућих заштитних система за превоз
деце у возилима. У саобраћајним незгодама у којима деца страдају као путници,
одговорност за настанак саобраћајним незгода је у другим учесницима у саобраћају,
а не на деци. Одговорност за коришћење заштитних система за децу и величину
последица је на страни родитеља или других лица која превозе деце. Са друге
стране, деца као пешаци су равноправни учесници у саобраћају, који својим
понашањем и поступцима могу да допринесу и настанку и последицама
саобраћајних незгода. Циљ анализе је да се утврде најчешће ситуације у којима
долази до страдања деце пешака, као и пропусти који доводе до настанка
саобраћајних незгода.
Анализе саобраћајних незгода представљају традиционални приступ решавању
проблема, али детаљном анализом саобраћаних незгода добија се увид у
карактеристике и специфичности незгода које су се догодиле. Поред тога, анализом
саобраћајних незгода са учешћем деце уочавају се карактеристике и законитости
настанка незгода, а што се може имплементирати у будуће мере, и на тај начин
најефикасније повећати ниво безбедности деце у саобраћају.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Анализа страдања деце је спроведена на основу саобраћајних незгода које су се
догодиле на територији града Београда. Коришћена је посебна база података о
саобраћајним незгодама формирана на Саобраћајном факултету. База је формирана
у програму Microsoft Excel, на основу дневних полицијских извештаја, и садржи
податке о саобраћајним незгодама које су се догодиле у 2012. и 2014. години на
територији Београда. У бази се налазе подаци о саобраћајним незгодама са
погинулим лицима, тешким телесним повредама и лаким телесним повредама.
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С обзиром да се база података формирала само на основу дневних извештаја,
који садрже податке са лица места саобраћајне незгоде, те су подаци о пропустима
учесника дефинисани на основу тих података. Наиме, пропусте су дефинисали
саобраћајни инжењери, а на основу свих расположивих података из дневних
извештаја. Постоји могућност да би пропусти учесника незгода били дефинисани
другачије да су у обзир узети и додатни докази и подаци, или да је спроведено
саобраћајно-техничко вештачење саобраћајне незгоде.
Једно од ограничења анализиране базе података је то што база података не
садржи податке о свим незгодама које су се догодиле на територији града Београда.
У бази података се не налазе подаци о свим саобраћајним незгодама које су се
догодиле у приградским општинама Лазаревац, Гроцка, Обреновац, Младеновац и
Барајево Наиме, база садржи податке о саобраћајним незгодама са погинулим
лицима, али не садржи податке о свим саобраћајним незгодама са тешким и лаким
телесним повредама, које су се догодиле у поменутим приградским општинама. С
обзиром на наведено ограничење постоји могућност да би резултати истраживања
били другачији уколико би били доступни подаци о свим саобраћајним незгодама
са учешћем деце. Из тог разлога, резултати рада су најрелевантнији за градске
општине града Београда.

3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Анализа базе података указује да је на територији Београда у току 2012. и 2014.
године смртно страдало 7 деце до 14 година старости, 113 деце задобило тешке
телесне повреде, а 593 лаке телесне повреде. Анализа страдање деце према старости
указује да је већи ризик страдање старије деце. Наиме, ризик страдања деце расте
од најмлађих дана па до 14 године. Деца на територији Београда највише страдају у
својству путника, и то половина деце, затим у својству пешака (42%), а најмање у
својству бициклисте (8%). Када се анализира страдање деце по полу, уочава се да
дечаци више страдају него девојчице, при чему је више девојчица од 3, 4, 11 и 13
година страдало, него дечака.
У својству пешака на територији града Београда у посматраном периоду
страдало је укупно 306 деце. Од укупног броја настрадале деце 170 (55%) су дечаци,
а 136 (45%) девојчице. Девојчице у својству пешака више страдају у 2, 3, 4, 10 и 12
години, док дечаци више страдају у свим осталим годинама. Дечаци највише
страдају у 11 години (26 дечака), а девојчице у 12 години (20 девојчица). Од укупног
броја 286 (93%) је настрадало у насељу, док за 20 (7%) није дефинисано место
догађања саобраћајне незгоде.
3.1.

ТИПОЛОШКА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У КОЈИМА
СУ ПОВРЕЂЕНА ДЕЦА ПЕШАЦИ

Највећи проценат деце пешака без обзира на пол, настрадао је у саобраћајним
незгодама ван раскрснице и то без скретања возила. Наиме, више од половине тј.
57% деце пешака је учествовало у саобраћајним незгодама као што је приказано на
слици 1.
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Посматрано по полу, у укупној расподели већи проценат дечака је учествовао у
саобраћајним незгодама ван раскрснице и без скретања возила (59%), него
девојчица (54%).
Када се анализира страна са које су деца долазила возилу, већи проценат деце је
долазило возилу са десне стране, и то 25%, док је са леве стране возилу долазило
24% деце, а за 8% није познато са које стране су долазили возилу. Већи проценат
дечака је долазио возилу са десне стране (29% десна, 22% лева), а већи проценат
девојчица је долазио са леве стране (27% са леве, а 19% са десне стране).
Овај податак може да указује да су дечаци мање пажљивији у саобраћају, и да се
не заустављају на ивици коловоза, већ одмах излазе на коловоз, док девојчице
можда слабије процењују удаљеност и брзину возила.
Када се анализирају пропусти који су довели до настанка саобраћајних незгода
са Слике 1, 26% је на страни возача, а 74% на страни пешака, док за 1% није могао
да се утврди који је пропуст за настанак саобраћајне незгоде. Међу пропустима
возача за настанак саобраћајних незгода анализираног типа издваја се
„неприлагођена брзина при приближавању обележеном пешачком прелазу“, и то
код 14% саобраћајних незгода. Осим тога, код возача је забележен пропуст
„незаустављање испред обележеног пешачког прелаза“, „кретање путем, коловозом,
саобраћајном траком или стазом која није намењена за ту врсту возила“, „пролазак
кроз црвено светло на семафору“ и „неприлагођена брзина при кретању поред
аутобуса заустављеног на стајалишту или другого возила којим се врши јавни
превоз путника“.
За највећи проценат саобраћајних незгода које су се догодиле ван раскрснице
опредељен је пропуст „прелажење пешака преко коловоза ван пешачког прелаза, а
када је у близини пешачки прелаз“, и то у 64% случајева. Осим тога, издваја се и
пропуст „неопрезно прелажење пешака преко коловоза испред или иза
заустављеног возила“, који је препознат у мањем броју, односно у 6% незгода.
Поред тога, забележен је и пропуст „непрописно или неправилно кретање преко
коловоза“. Наведени пропусти указују да постоји велики простор за унапређење
безбедности деце пешака кроз саму едукацију деце о безбедном прелажењу
коловоза и правилним избором локације за прелазак коловоза.

Слика 1. Прелазак пешака (слева и сдесна), ван раскрснице, без скретања возила

Други по заступљености тип саобраћајне незгоде у којем страдају деца пешаци
је на раскрсницама без скретања возила. У незгодама које су приказане на Слици 2
настрадало је 23% деце пешака. Када се анализира страна са које су деца долазила
возилу, већи проценат деце је долазило возилу са десне стране, и то 11%, док је са
леве стране возилу долазило 10% деце, а за 2% није познато са које стране су
долазили возилу.
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Посматрано по полу, у укупној расподели, већи проценат девојчица је настрадао
у саобраћајним незгодама са слике 1 (26%), него дечака (21%). Већи проценат
дечака (11%) и девојчица (12%) је долазило возилу са десне стране, него са леве
стране (9% дечака и 11% девојчица).
Када се анализирају пропусти који су довели до настанка саобраћајних незгода
у раскрсници без скретања возила, добија се да је пропуст на страни возача у 42%
незгода, док је на страни пешака у 55%, док за 3% није могао да се утврди који је
пропуст за настанак саобраћајне незгоде. Међу пропустима возача за настанак
саобраћајних незгода анализираног типа издваја се „неприлагођена брзина при
приближавању обележеном пешачком прелазу“, и то код 28% саобраћајних незгода.
Осим тога, код возача је забележен пропуст „незаустављање испред обележеног
пешачког прелаза“, „пролазак кроз црвено светло на семафору“ и „непрописно или
неправилно претицање или обилажење - возила које стоји испред обележеног
пешачког прелаза“.
За највећи проценат саобраћајних незгода које су се догодиле на раскрсници без
скретања возила опредељен је пропуст „прелажење пешака преко коловоза ван
пешачког прелаза, а када је у близини пешачки прелаз“, и то у 35% случајева. Осим
тога, издваја се и пропуст „прелажење пешака преко коловоза кад је светлосним
знаком забрањен прелаз“ у 14% случајева. Поред тога, забележен је и пропуст
„неопрезно прелажење пешака преко коловоза испред или иза заустављеног
возила“. Када се анализирају пропусти код деце пешака за настанак саобраћајних
незгода, уочава се да су пропусти слични код дечака и девојчица. Наведени
пропусти указују да је потребно деловати како на знање, тако и на понашање деце
пешака. Деца пешаци су у 14% случајева на раскрсници прошли кроз црвено светло,
и на тај начин изазвали саобраћајну незгоду.

Слика 2. Прелазак пешака (слева и здесна), у раскрсници, без скретања возила

У саобраћајним незгодама у раскрсницама са скретањем возила десно (Слика 3)
догодило се 2% незгода (односно 5 незгода) у којем су настрадала деца пешаци.
Већи проценат пешака је наилазило возилу са леве стране (1%), него са десне стране
(мање од 1%), док за једну незгоду није утврђена страна доласка пешака. За дечаке
је карактеристично да за једну незгоду није утврђена страна доласка, а за другу
негоду дечак је долазио возачу са леве стране, док су у 2 саобраћајне незгоде
девојчице долазиле са леве стране, а у једној са десне стране.
Пропусти за 4 незгоде су на страни возача, и то „незаустављање возила испред
обележеног пешачког прелаза“, а на страни пешака је био пропуст у једној незгоди,
и то „прелажење пешака преко коловоза ван пешачког прелаза, а када је у близини
пешачки прелаз“.
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Анализирани тип незгоде указује да се незгоде догађају и у сложеним ситуација,
али то је значајно мањи број незгода. Наведена ситуација је изузетно сложена за
децу мањег узраста, па да би се смањило страдање деце у наведеном типу незгоде
потребно је, поред едукације деце, радити на повећању свести возача о пажљивијем
проласку кроз раскрсницу.

Слика 3. Прелазак пешака (слева и здесна), у раскрсници, са скретањем возила десно

У саобраћајним незгодама у раскрсницама са скретањем возила лево (Слика 4)
догодило се 3% незгода (односно 9 незгода) у којем су настрадала деца пешаци.
Исти проценат пешака је наилазило возилу са леве и са десне стране (1%), док за
једну незгоду није утврђена страна доласка пешака.
Карактеристично је да већи проценат девојчица настрадао у оваквом типу
незгоде (4%), него дечака (2%). Дечаци су подједнако долазили возилу и са леве и
са десне стране, док су девојчице више долазиле возилу са десне стране.
Пропусти за 7 незгода су на страни возача, и то „незаустављање возила испред
обележеног пешачког прелаза“, а на страни пешака је био пропуст у 2 незгоде, и то
„прелажење пешака преко коловоза ван пешачког прелаза, а када је у близини
пешачки прелаз“.

Слика 4. Прелазак пешака (слева и здесна), у раскрсници, са скретањем возила лево

У саобраћајним незгодама где пешак стоји на коловозу (Слика 5) догодило се 1%
незгода (односно 4 незгода) у којем су настрадала деца пешаци. Карактеристично је
да већи проценат дечака настрадао у оваквом типу незгоде (3 дечака), него
девојчица (1). Пропусти за 3 незгоде су на страни возача, а на страни пешака је био
пропуст у 1 незгоди, и то „непрописно и неправилно кретање по коловозу“.
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Слика 5. Пешак стоји на коловозу

У саобраћајним незгодама где се пешаци крећу дуж коловоза (Слика 6) догодило
се 4% незгода у којем су настрадала деца пешаци. Карактеристично је да већи
проценат дечака настрадао у оваквом типу незгоде (6% дечака), него девојчица
(2%). Карактеристично је да се већи проценат пешака кретао у истом смеру као
возило, како дечака, тако и девојчица. Пропусти за 8 незгода (62%) су на страни
деце пешака, а на страни возача у 5 незгода (38%).

Слика 6. Пешак се креће дуж коловоза (супротно од смера кретања возила и у смеру
кретања возила)

У саобраћајним незгодама где се пешаци крећу или стоје на тротоару или
бициклистичкој стази (Слика 7) догодило се 3% незгода у којем су настрадала деца
пешаци. Карактеристично је да већи проценат девојчица настрадао у оваквом типу
незгоде (5% девојчица), него дечака (2%).
Пропусти за 10% незгода (1 незгода) је на страни деце пешака, док је на страни
возача у преосталим незгодама.

Слика 7. Пешак на тротоару или бициклистичкој стази (се креће или стоји)
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Табела 1. Табела 1. Систематизација резултата

ТИП
Прелазак пешака, ван раскрснице, без
скретања возила
Прелазак
пешака
слева,
ван
раскрснице, без скретања возила
Прелазак
пешака
здесна,
ван
раскрснице, без скретања возила
Прелазак пешака у раскрсници без
скретања возила
Прелазак пешака слева, у раскрсници,
без скретања возила
Прелазак пешака здесна, у раскрсници,
без скретања возила
Прелазак пешака у раскрсници, са
скретањем возила десно
Прелазак пешака слева, у раскрсници,
са скретањем возила десно
Прелазак пешака здесна, у раскрсници,
са скретањем возила десно
Прелазак пешака у раскрсници, са
скретањем возила лево
Прелазак пешака слева у раскрсници,
са скретањем возила лево
Прелазак пешака здесна, у раскрсници,
са скретањем возила лево
Пешак стоји на коловозу

%

%

ПОЛ
м

ж

8

8

22

27

25

29

19

2

2

3

9

11

11

11

12

<1

<1

-

<1

1

<1

-

<1

<1

<1

-

1

1

1

2

2

1

8
24

10

1

1

57

23

2

3

1
1

1

ПРОПУСТИ

65% на страни
пешака

55% на страни
пешака

20% на страни
пешака

22% на страни
пешака

25% на страни
пешака

Пешак се креће дуж коловоза
1
1
1
Пешак се креће дуж коловоза супротно
3
2
0
62% на страни
од смера кретања возила
4
пешака
Пешак се креће дуж коловоза у смеру
1
4
1
кретања возила
Пешак стоји на тротоару или 2
3
1
4
бициклистичкој стази
10% на страни
пешака
Пешак се креће тротоаром или 1
<1
1
бициклистичком стазом
Поред наведених типова незгода, догодило се још 5% незгода чији типови нису
могли прецизно да се дефинишу, односно, спадају у тип „остале ситуације“. У тим
незгодама пропуст на страни пешака је забележен у 33% случајева, а у 67%
случајева на страни возача.
У 1% незгода пешаци су повређени у саобраћајној незгоди која је настала као
секундарна незгода, и то у случају сустизања возила, пролазка кроз раскрсницу, и
приликом судара са паркираним возилом.
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Систематизација саобраћајних незгода по типовима, приказана је у табели 1.
Генерално, највећи проценат незгода са децом пешацима се догодио ван пешачког
прелаза, и то 61%, затим на пешачком прелазу 32%, а најмање на тротоару 3%, док
за 4% страдале деце није познато место догађања СН.
Анализа кретања пешака пре настанка саобраћајне незгоде указује да је 69%
пешака ходало, 17% трчало, 3% стајало, а за 11% није могло да се утврди. Када се
анализира по полу, уочава се да се већи проценат дечака пре незгоде трчао (20%),
него девојчица (13%). Ова чињеница указује да деца или нису научена да не треба
да претрчавају коловоз, или се не понашају у складу са наученим. Из тог разлога је
потребно повећати и знање и изградити позитивне ставове о безбедном понашању.

4.

ЗАКЉУЧАК

Анализа резултата је показала да деца на територији Београда у својству пешака
највише страдају у наједноставнијим саобраћајним ситуацијама. Наиме, највећи
број деце пешака је страдао ван раскрснице. Када се говори о пропустима, уочено је
да је у већем броју незгода на страни деце пешака пропуст за настанак саобраћајне
незгоде, него на страни возача, односно у 60% случајева је пропуст на страни деце
пешака. Највећи пропуст код деце је прелазак коловоза ван пешачког прелаза, а када
је у близини пешачки прелаз, и то у 46% случајева, док је чак у 4% случајева као
пропуст препознат прелазак коловоза када је светлосним сигналом забрањен
прелазак коловоза за пешаке, односно, прелазак коловоза на црвено светло. Анализа
је показала да су у 11% случајева деца претрчавала коловоз ван пешачког прелаза у
тренутку настанка саобраћајне незгоде.
Наведени пропусти указују да постоји велики простор за унапређење
безбедности деце пешака кроз саму едукацију деце о безбедном прелажењу
коловоза и правилним избором локације за прелазак коловоза. Наведени пропусти
указују да је потребно деловати како на знање, тако и на понашање деце пешака.
Добијени резултати могу се посматрати као смерница локалним заједницама где
треба да преусмере своје активности. Наиме, анализа је показала да велики број деце
страда у саобраћају у једноставним саобраћајним ситуацијама, и да деца неспремна
постају самостални учесници у саобраћају. Наиме, деца пре него што постану
самостални учесници у саобраћају треба да поседују одређени ниво знања, затим да
имају позитивне ставове, и понашање у складу са формираним позитивним
ставовима. Из тог разлога потребно је спроводити едукацију деце на тему
безбедности у саобраћају, и формирати деци позитивне ставове и понашање, и то од
најмлађих дана.
Наиме, анализа је показала да саобраћајно образовање која деца добијају у
предшколским установама, и у основним школама, нису довољна, и да је неопходно
организовати и додатне активности које ће да активирају и родитеље, и васпитаче и
учитеље. Додатне активности могу бити разна такмичења, ликовни конкурси,
едукације, и семинари из области саобраћаја.
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