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Резиме: Управљање безбедношћу саобраћаја подразумева спровођење активности чији је
циљ превентивно деловање на настанак саобраћајних незгода и њихових последица. Систем
управљања безбедношћу саобраћаја треба да буде заснован на активностима које су резултат
системски спроведених истраживања, а за чије пројектовање и спровођење није потребно
чекати да се саобраћајне незгоде догоде. Овакав приступ управљања безбедношћу саобраћаја
захтева дефинисање индикатора безбедности саобраћаја релевантних за праћење стања
безбедности саобраћаја на одређеном подручју и дефинисање кључних проблема и области
деловања. Да би неки индикатор био релевантан потребно је да има значајан утицај на
настанак саобраћајних незгода и њихових последица. У раду су приказани најзначајнији
резултати истраживања корелативних веза између индикатора безбедности саобраћаја и
коначних исхода. Предмет примењене анализе јесу индикатори безбедности саобраћаја из
различитих група, као и одговарајући директни показатељи безбедности саобраћаја, док је
циљ приказаног истраживања рангирање индикатора у зависности од квалитета остварених
веза са коначним исходима.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, индикатори безбедности саобраћаја, саобраћајне
незгоде, последице, рангирање
Abstract: Road safety management means the implementation of activities aimed at preventing the
occurrence of traffic accidents and their consequences. Road safety management system should be
based on activities that are the result of systematically conducted surveys, and for whose design and
implementation it is not necessary to wait for traffic accidents to occur. This approach to road safety
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management requires the definition of road safety performance indicators relevant to monitoring the
state of road safety in a particular area and the definition of key problems and areas of operation. In
order for an indicator to be relevant it is necessary to have a significant impact on the occurrence of
traffic accidents and their consequences. This paper present the most important results of research
of the correlative relationship between road safety performance indicators and final outcomes.
Subject of applied analysis are road safety performance indicators from different groups, as well as
appropriate direct indicators of road safety, while the aim of this research is to rank indicators
according to quality of achieved relationship with the final outcomes.
Keywords: road safety, road safety performance indicators, traffic accidents, consequence, ranking

1.

УВОД

Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја се заснива на примени
индиректних показатеља безбедности саобраћаја који нису засновани на броју и
последицама саобраћајних незгода. Реч је о различитим показатељима понашања
учесника у саобраћају. Овакав приступ омогућава идентификовање проблема и
пројектовање и спровођење одговарајућих мера на основу понашања учесника у
саобраћају. Такође, индиректни показатељи пружају могућност оцене нивоа
безбедности саобраћаја на неком подручју без познавања података о саобраћајним
незгодама, односно пре него што се саме саобраћајне незгоде догоде. За поуздану
оцену нивоа безбедности саобраћаја је неопходно издвојити релевантне индиректне
показатеље, односно индикаторе безбедности саобраћаја (ИБС). Индикатор се
сматра релевантним уколико остварује јаку и значајну везу са коначним исходима
саобраћајних незгода.
Значај праћења индикатора безбедности саобраћаја који се односе на факторе
ризика је већи када је реч о територијално мањим подручјима, односно локалним
заједницама. Наиме, на мањим просторним јединицама се догађа и мањи број
саобраћајних незгода, а самим тим је мањи и број настрадалих или погинулих лица.
Управо због тога је веома тешко спровести било какву анализу стања безбедности
саобраћаја засновану на подацима о саобраћајним незгодама и настрадалим лицима,
због чега индикатори безбедности саобраћаја имају велики значај у праћењу стања
безбедности саобраћаја на локалном нивоу (Пешић и Смаиловић, 2014).
Имајући у виду сложеност појава у безбедности саобраћаја, неопходно је
одабрати оне индикаторе безбедности саобраћаја који су у директној вези са бројем
саобраћајних незгода и њихових последица (Пешић et al., 2014). Такође је потребно
дефинисати критеријуме на основу којих се врши одабир релевантних показатеља и
индикатора безбедности саобраћаја за конкретну локалну заједницу (Pesic et al.,
2012). Да би индикатор безбедности саобраћаја био поуздан алат за доношење
одлука у циљу унапређења стања система, индикатор безбедности саобраћаја мора
садржати информације везане за перформансе система безбедности саобраћаја.
Како би било могуће сагледати тренутно стање безбедности саобраћаја, уочити
проблеме и конкретизовати мере за њихово решавање индикатори се морају
квантификовати (Пешић et al., 2014). Индикатори безбедности саобраћаја који имају
јаку корелативну везу са бројем и последицама незгода, могу се поуздано користити
за праћење и оцену стања безбедности саобраћаја неког подручја (Пешић, 2013).
Анализа јачине веза између индиректних показатеља безбедности саобраћаја и
коначних исхода је од изузетног значаја уколико се има у виду значај одабира
12

13. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 18 – 21. април 2018.

релевантних индикатора за оцену нивоа безбедности саобраћаја. Предмет
истраживања приказаног у овом раду јесу обележја безбедности саобраћаја,
односно директни апсолутни и релативни показатељи безбедности саобраћаја, као
и индикатори безбедности саобраћаја, док је задатак истраживања управо
испитивање повезаности између директних и индиректних показатеља безбедности
саобраћаја, као и утврђивање јачине и смера међусобних веза. Циљ истраживања
је утврђивање јаких корелативних веза између индикатора и директних показатеља
безбедности саобраћаја, рангирање индикатора безбедности саобраћаја на основу
задатих критеријума са циљем одабира оних који су релевантни за оцену нивоа
безбедности саобраћаја, као и утврђивање модела за предикцију директних
показатеља на основу одабраних индикатора безбедности саобраћаја.

2.
2.1.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Обележја безбедности саобраћаја коришћена у истраживању

Обележја безбедности саобраћаја која су коришћена у истраживању и на којима
су засноване спроведене анализе се могу сврстати у три групе, и то:
 Директни апсолутни показатељи безбедности саобраћаја,
 Директни релативни показатељи безбедности саобраћаја и
 Индикатори безбедности саобраћаја (ИБС).
Прву групу обележја безбедности саобраћаја која су коришћена у истраживању
чине директни апсолутни показатељи безбедности саобраћаја. Ови показатељи
заправо представљају апсолутне вредности последица саобраћајних незгода које су
се догодиле на територији Републике Србије у посматраном периоду (број
погинулих лица, број тешко телесно повређених лица, број лако телесно повређених
лица, број повређених лица, број настрадалих лица). Извор података о последицама
саобраћајних незгода представља база података Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије (http://serbia.gdi.net/azbs/, посећено: 03.07.2017). У зависности од
врсте анализе, односно посматраног индикатора, директни апсолутни показатељи
представљају укупне последице свих саобраћајних незгода које су се догодиле у
посматраном периоду или специфичне последице саобраћајних незгода које се
односе само на одређене категорије учесника у саобраћају, а које су предмет
анализе. Општи период на који се односе апсолутни показатељи коришћени у
анализи јесте 2014, 2015. и 2016. година. Међутим, одређени број анализа у оквиру
истраживања је заснован на подацима који нису евидентирани током све три
наведене године, због чега су у тим анализама коришћени апсолутни показатељи
засновани на последицама саобраћајних незгода које су се догодиле током једне или
две одговарајуће године. Вредности свих апсолутних показатеља коришћених у
истраживању су посматране по полицијским управама.
Другу групу обележја безбедности саобраћаја која су коришћена у оквиру
спроведеног истраживања чине директни релативни показатељи безбедности
саобраћаја. Ови показатељи се називају још и „ризици“ или „ризици страдања“, а
представљају однос неког од приказаних директних апсолутних показатеља и неке
друге значајне величине (Липовац, 2008), као што је број становника, број
регистрованих возила итд. Како би се израчунали релативни показатељи
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безбедности саобраћаја, у истраживању су коришћени следећи подаци: број
становника и број регистрованих возила по полицијским управама за 2014. годину.
Извор података о броју становника представља процена броја становника за 2014.
годину Републичког завода за статистику, док база података Министарства
унутрашњих послова представља извор података о броју регистрованих возила. Као
и када је реч о апсолутним показатељима, релативни показатељи су разматрани по
полицијским управама. У зависности од анализе и апсолутних показатеља који су
коришћени у израчунавању, релативни показатељи се могу односити на укупне
последице или специфичне последице саобраћајних незгода (ЈР, СР, ЈРпов, СРпов,
ЈПБН, СПБН).
Трећу групу обележја безбедности саобраћаја чине индикатори безбедности
саобраћаја, односно показатељи понашања учесника у саобраћају. Индикатори
безбедности саобраћаја су праћени и евидентирани по полицијским управама на
територији Републике Србије у посматраном периоду. Истраживањем су
обухваћене следеће групе индикатора безбедности саобраћаја:
 ИБС који се односе на употребу сигурносног појаса,
 ИБС који се односе на употребу заштитне кациге,
 ИБС који се односе на употребу заштитних система за децу,
 ИБС који се односе на употребу мобилног телефона од стране возача,
 ИБС који се односе на употребу дневних светала,
 ИБС који се односе на брзине,
 ИБС који се односе на пешаке,
 ИБС који се односе на алкохол,
 ИБС који се односе на здравствено збрињавање.
2.2.

Обрада података

Базе са наведеним апсолутним и релативним показатељима безбедности
саобраћаја, као и индикаторима безбедности саобраћаја, су формиране у програму
Microsoft Office Excel, а даља обрада података је спроведена у програмима Microsoft
Office Excel, IMB SPPS Statistics и Visual PROMETHEE. Обрада података се може
поделити у неколико фаза.
У првој фази су анализиране везе између индикатора безбедности саобраћаја и
одговарајућих апсолутних и релативних показатеља безбедности саобраћаја са
циљем да се утврди постојање статистички значајних веза, а затим и смер и јачина
веза, између посматраних индикатора безбедности саобраћаја и одговарајућих
показатеља безбедности саобраћаја. Апсолутна вредност коефицијента корелације
омогућава да се утврди ниво повезаности између посматраних варијабли, док
позитиван или негативан предзнак даје информацију о смеру везе (Филиповић,
2016). Коефицијент детерминације (r2/ro2) показује колики је део варијанси једне
променљиве објашњен варијансом друге. Дефинисане су нулта хипотеза (Ho): „Не
постоји статистички значајна повезаност између индикатора и показатеља
безбедности саобраћаја“, и алтернативна хипотеза (Ha): „Постоји статистички
значајна повезаност између индикатора и показатеља безбедности саобраћаја“. Праг
статистичке значајности (α) постављен је на 5%, односно за p≤0,05, одбацује се
нулта хипотеза и прихвата алтернативна хипотеза, а за p>0,05, прихвата се нулта
хипотеза. У зависности од апсолутне вредности коефицијента корелације, а на
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основу Cohen-овог критеријума (1988), анализиране везе се могу сврстати у групе
веза са малом, средњом или јаком корелацијом, при чему јака корелација постоји
уколико је r(ro) = 0,50 - 1,0.
Другу фазу обраде података чини примена методе вишекритеријумског
одлучивања са циљем рангирања индикатора безбедности саобраћаја на основу
резултата претходне фазе обраде података. Циљ рангирања јесте да се на основу
дефинисаних критеријума утврди који индикатори најбоље оцењују ниво
безбедности саобраћаја. У раду ће бити приказано десет најбоље рангираних
индикатора од свих индикатора који су обухваћени рангирањем, као и по један
најбоље рангирани индикатор из сваке групе индикатора. Најбоље рангирани
индикатор из сваке групе индикатора је коришћен као предиктор у моделима
вишеструке регресије.
Рангирање индикатора је извршено PROMETHEE методом (Preference Ranking
Organization Method for Enrichment Evaluations). Ову методу карактерише функција
преферентности која служи да разлику у вредностима за сваки пар алтернатива
сведе у опсег од 0 до 1, по сваком критеријуму. Дакле, истовремено се врши
нормализација и одређивање доминантности сваке алтернативе у односу на сваку,
по сваком критеријуму. Рангирање алтернатива методом PROMETHEE је извршено
применом софтверског пакета Visual PROMETHEE.
Трећу фазу обраде података у оквиру истраживања приказаног у раду
представља примена стандардне вишеструке регресије. Вишеструка регресија
представља технику помоћу које се може истражити веза једне зависне променљиве
и више независних променљивих, односно предиктора. На овај начин се врши
оцењивање модела као целине, као и релативни допринос свих променљивих од
којих се модел састоји. Поред тога, вишеструком регресијом се може испитати да
ли додавање одређене променљиве доприноси предиктивној способности модела,
тј. да ли долази до побољшања модела који садржи друге променљиве. Вишеструка
регресија се може употребити и за статистичко уклањање утицаја једне или више
променљивих на предиктивну способност модела.
Вишеструком регресијом је анализиран утицај најбоље рангираних индикатора
из сваке групе индикатора на зависну променљиву, коју чини неки од укупних
директних апсолутних и релативних показатеља. Предиктори у моделима
вишеструке регресије јесу најбоље рангирани индикатори из сваке групе
индикатора, утврђени у претходној фази обраде података, док зависну променљиву
представља сваки од анализираних директних апсолутних и релативних показатеља
појединачно.
Провером испуњености услова за примену вишеструке регресије утврђено је да
између индикатора који се односе на употребу сигурносног појаса, заштитне кациге
и заштитних система за децу међусобно постоји мултиколинеарност. Због тога су
ова три предиктора замењена једним заједничким који се односи на употребу
заштитних система и представља просечну вредност три наведена индикатора.
Други проблеми са мултиколинеарношћу нису детектовани.
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РЕЗУЛТАТИ

3.
3.1.

Испитивање повезаности ИБС и коначних исхода

Применом Пирсонове линеарне корелације и Спирманове корелације ранга су
тестиране везе између индикатора безбедности саобраћаја и директних апсолутних
и релативних показатеља безбедности саобраћаја. Неке од тих веза имају јаку
корелативност, што посматране индикаторе безбедности саобраћаја декларише као
релевантне за оцену нивоа безбедности саобраћаја.
Када је реч о везама са директним апсолутним показатељима, два индикатора
(Просечна брзина путничких аутомобила у насељу; 85-ти перцентил брзине
путничких аутомобила у насељу) остварују јаку корелативну везу са бројем тешко
телесно повређених лица (ТТП), а по један (85-ти перцентил брзине путничких
аутомобила у насељу) са бројем повређених (ПОВ) и настрадалих (НАС) лица.
Ниједан индикатор безбедности саобраћаја нема статистички значајну јаку
корелативну везу са бројем погинулих (ПОГ) и лако телесно повређених лица
(ЛТП). Све наведене јаке корелативне везе имају позитиван предзнак (Табела 1).
Табела 1. Јаке корелативне везе између ИБС и директних апсолутних показатеља БС
ТТП
ПРОС. БРЗИНА_ПА_НА (+)
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА (+)

ПОВ
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА (+)

НАС
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА (+)

Знатно већи број веза између индикатора безбедности саобраћаја и директних
релативних показатеља безбедности саобраћаја има јаку корелативну везу, него што
је то случај са директним апсолутним показатељима. Ниједан од посматраних
индикатора безбедности саобраћаја нема јаку корелативну везу са јавним ризиком
(ЈР), саобраћајним ризиком (СР) и јавним пондерисаним ризиком (ЈПБН). Три
индикатора (Просечна брзина мопеда у насељу; Проценат алкохолисаних возача
дању; Проценат алкохолисаних возача ноћу) имају јаку корелативну везу са јавним
ризиком повређених (ЈРпов), а два (Просечна брзина мопеда у насељу; Проценат
алкохолисаних возача ноћу) са саобраћајним ризиком повређених (СРпов). Највећи
број индикатора (35) има јаку корелативну везу са саобраћајним пондерисаним
ризиком (СПБН) (Табела 2).
Табела 2. Јаке корелативне везе између ИБС и директних релативних показатеља БС
ЈРпов
СРпов
ПРОС. БРЗИНА_МОП_НА (-) ПРОС. БРЗИНА _МОП_НА (-)
АЛКОХОЛ_ДАН (+)
АЛКОХОЛ_НОЋ (+)
АЛКОХОЛ_НОЋ (+)
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СПБН
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_НА (-)
КАЦИГА_МОТ_ВН (-)
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_ВН (-)
КАЦИГА_МОТ_УК (-)
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_УК (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_НА (-)
ПОЈАС_СУВ_ПА_НА (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_ВН (-)
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК (-)
ПОЈАС_СУВ_ПА_УК (-)
КАЦИГА_МОП_ВН (-)
ПОЈАС_ВиС_ПА_НА (-)
КАЦИГА_МОП_УК (-)
ПОЈАС_ВиС_ПА_ВН (-)
ЗС_ДЕЦА>3_НА (-)
ПОЈАС_ВиС_ПА_УК (-)
ЗС_ДЕЦА>3_ВН (-)
ПОЈАС_ПП_ПА_НА (-)
ЗС_ДЕЦА>3_УК (-)
ПОЈАС_ПП_ПА_ВН (-)
ЗС_ДЕЦА<12_НА (-)
ПОЈАС_ПП_ПА_УК (-)
ЗС_ДЕЦА<12_ВН (-)
ПОЈАС_ТТВ_НА (-)
ЗС_ДЕЦА<12_УК (-)
ПОЈАС_ТТВ_ВН (-)
МОБ. ТЕЛ._ПА_НА (-)
ПОЈАС_ТТВ_УК (-)
МОБ. ТЕЛ._ПА_ВН (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОТ_НА (-) МОБ. ТЕЛ._ПА_УК (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОТ_ВН (-) МОБ. ТЕЛ._ТТВ_УК (-)
КАЦИГА_ВОЗ_МОТ_УК (-)
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3.2.

Рангирање ИБС на основу повезаности са коначним исходима

Након што је утврђен скуп индикатора који остварују јаку корелативну везу са
најмање једним директним апсолутним или релативним показатељем безбедности
саобраћаја, извршено је њихово рангирање. Скуп алтернатива чије је рангирање
вршено чини 81 индикатор безбедности саобраћаја. Са укупне листе индикатора
безбедности саобраћаја, коју чини 159 индикатора, уклоњени су они који не
остварују ниједну статистички значајну везу ни са једним од коначних исхода.
Такође, на листи алтернатива се не налазе индикатори чије су све статистички
значајне везе које остварују са коначним исходима, супротног смера од
„очекиваног“, односно „пожељног“, нпр. ДРЛ остварује позитивну, уместо
негативну везу са коначним исходима.
Разматрани модел за рангирање алтернатива обухвата 5 критеријума, и то:
 број веза ИБС са коначним исходима са значајношћу p≤0,05,
 број веза ИБС са коначним исходима са значајношћу p≤0,01,
 вредност максималног коефицијента корелације који ИБС остварује са
коначним исходима,
 просечна вредност статистички значајних коефицијената корелације
који ИБС остварује са коначним исходима и
 број статистички значајних веза датог ИБС које имају „неочекиван“ или
„непожељан“ смер.
Вредности тежинских коефицијената су за све критеријуме једнаки.
Десет најбоље рангираних индикатора безбедности саобраћаја од свих
индикатора који су остварили макар једну статистички значајну јаку везу је
приказано у наредној табели (Табела 3).
Табела 3. Десет најбоље рангираних ИБС
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИБС
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_УК
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН
ПОЈАС_ПП_ПА_УК
ПОЈАС_ВОЗ_ПА_ВН
ПОЈАС_ПП_ПА_ВН
ЗС_ДЕЦА<12_ВН
ПОЈАС_ПП_ПА_НА
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК
КАЦИГА_МОП_УК
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_НА

Табела 4. Најбоље рангирани ИБС за сваку групу индикатора
Група ИБС
Употреба сигурносног појаса
Употреба заштитне кациге
Употреба заштитних система за децу
Употреба мобилног телефона
Употреба дневних светала
Брзина
Пешаци
Алкохол
Здравствено збрињавање

ИБС – представник групе
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК
ЗС_ДЕЦА<12_ВН
МОБ. ТЕЛ._БУС_УК
ДРЛ_БУС_ВН
85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА
ПРЕЛАЗАК НА ОПП
АЛКОХОЛ_УК_НОЋ
-

Најбоље рангирани индикатори безбедности саобраћаја за сваку групу
индикатора, који ће бити коришћени у вишеструкој регресији, су приказани у
наредној табели. Међу најбоље рангираним индикаторима не постоји представник
групе индикатора који се односе на здравствено збрињавање, због тога што ниједан
индикатор из ове групе не испуњава постављене услове неопходне да би се сматрао
једном од алтернатива. Тачније, ниједан индикатор здравственог збрињавања не
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остварује ниједну статистички значајну везу са коначним исходима или те везе нису
„очекиваног“, односно „пожељног“ смера (Табела 4).
Формирање модела вишеструке регресије између ИБС и коначних
исхода

3.3.

На настанак саобраћајних незгода и њихових последица, а самим тим и на ниво
безбедности саобраћаја, истовремено утиче велики број фактора, односно
индикатора безбедности саобраћаја. Због тога је поред појединачне везе сваког
индикатора са коначним исходима, неопходно испитати и везу између групе
индикатора и директних показатеља безбедности саобраћаја. Зависност између
више индикатора безбедности саобраћаја и директних апсолутних и релативних
показатеља безбедности саобраћаја је могуће испитати применом стандардне
вишеструке регресије.
Модел вишеструке регресије је формиран за сваки анализирани директни
показатељ, и то број погинулих, број тешко телесно повређених, број лако телесно
повређених, број повређених и број настрадалих лица, као и јавни ризик,
саобраћајни ризик, јавни ризик повређених, саобраћајни ризик повређених, јавни
пондерисани и саобраћајни пондерисани ризик. Наведени директни показатељи
безбедности саобраћаја представљају зависне променљиве вишеструке регресије.
Када је реч о индикаторима безбедности саобраћаја, моделима вишеструке
регресије су обухваћени по један најбоље рангирани индикатор за сваку групу
индикатора. Одабрани индикатори представљају независне, односно предикторске,
променљиве.
Представници група индикатора безбедности саобраћаја који су, као
предиктори, укључени у моделе вишеструке регресије су приказани у следећој
табели (Табела 5).
Табела 5. Представници група ИБС у оквиру стандардне вишеструке регресије
Група ИБС
Употреба сигурносног појаса
Употреба заштитне кациге
Употреба заштитних система за
децу
Употреба мобилног телефона

ИБС – представник групе
ПОЈАС_СУВ_ПА_ВН
КАЦИГА_ВОЗ_МОП_УК
ЗС_ДЕЦА<12_ВН

Употреба
заштитних
система (УЗС)

Ознака ИБС –
представника групе
А

МОБ. ТЕЛ._БУС_УК

B

Употреба дневних светала

ДРЛ_БУС_ВН

C

Брзина

85-ТИ ПЕРЦЕНТИЛ_ПА_НА

D

Пешаци

ПРЕЛАЗАК НА ОПП

E

Алкохол

АЛКОХОЛ_УК_НОЋ

F

Применом стандардне вишеструке регресије, утврђено је девет модела, односно
једначина, које објашњавају утицај утврђених представника група индикатора,
односно предиктора, на зависне променљиве, односно директне апсолутне и
релативне показатеље безбедности саобраћаја. Утврђене регресионе једначине су:
ПОГ = 63,195 − 0,093A + 0,588B − 0,670C − 0,006D + 6,879F
ТТП = 495,351 − 0,621A + 5,429B − 4,730C − 1,749D + 54,332F
ЛТП = 3764,372 − 5,501A + 31,583B − 34,062C − 21,981D + 425,451F
ПОВ = 4259,884 − 6,122A + 37,013B − 38,793C − 23,732D + 479,798F
НАС = 4323,775 − 6,215A + 37,601B − 39,470C − 23,741D + 486,699F
ЈР = 184,399 − 0,128A − 0,102B − 1,441C + 0,633D + 2,675F
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СР = 57,501 − 0,45A − 0,101B − 0,355C + 0,093D + 0,765F
ЈРпов = 39,071 − 0,044A + 0,086B − 0,257C + 0,043D + 2,132F
СРпов = 130,543 − 0,138A + 0,073B − 0,694C - 0,003D + 5,306F
ЈПБН = 306,395 − 0,185A + 0,353B − 0,306C + 1,156D + 5,192F
СПБН = 1769,518 − 9,807A + 1,336B − 10,081C - 7,446D + 65,018F

Када је реч о подобности приказаних модела вишеструке регресије за предикцију
зависне променљиве, односно у овом случају неког од директних показатеља
безбедности саобраћаја, највећу успешност има модел којим се предвиђа вредност
саобраћајног пондерисаног ризика. Успешност овог модела износи 100%, док код
осталих модела тај проценат није већи од 50%. У оквиру модела у коме зависну
променљиву чини саобраћајни пондерисани ризик, највећи појединачни допринос
предикцији зависне променљиве има индикатор који се односи на употребу
заштитних система. Уколико би овај индикатор био елиминисан из посматраног
модела успешност модела би била смањена за 80%.

4.

ДИСКУСИЈА

Истраживањем приказаним у раду је обухваћено 159 индикатора безбедности
саобраћаја. Испитивањем корелативности индикатора и коначних исхода је
утврђено да само 81 индикатор безбедности саобраћаја остварује макар једну
статистички значајну везу „пожељног“, односно „очекиваног“ смера, са неким од
апсолутних или релативних показатеља безбедности саобраћаја. Ова група од 81
индикатора безбедности саобраћаја представља скуп алтернатива чије рангирање је
вршено. Важно је напоменути да само четири анализирана индикатора остварују
јаку корелативну везу са неким од апсолутних показатеља безбедности саобраћаја,
а 40 индикатора има јаку корелативну везу са неким од релативних показатеља
безбедности саобраћаја.
Одабиром десет најбоље рангираних, односно најподобнијих, индикатора
безбедности саобраћаја је утврђено да се пет најбоље рангираних индикатора
односи на употребу сигурносног појаса, и то у путничким аутомобилима, док се
међу десет најбоље рангираних индикатора налазе још и три индикатора која се
односе на употребу заштитне кациге на мопеду и један који се односи на заштитне
системе код деце.
На основу најбоље рангираног индикатора из сваке групе индикатора
формирани су модели вишеструке регресије за сваки од апсолутних и релативних
показатеља. Добијени резултати показују да је успешност свих модела, осим модела
који се односи на саобраћајни пондерисани ризик, мања од 50%, док се пондерисани
саобраћајни ризик на основу одабраних индикатора предвиђа са успешношћу од
100%. Најзначајнији индикатор у овом моделу, односно индикатор чији је
појединачни допринос успешности модела највећи, јесте здружени индикатор
употребе заштитних система. Искључивањем овог индикатора из модела успешност
би била смањена на 20%. Овакав резултат још једном потврђује теоријске
претпоставке, као и резултате бројних претходних истраживања, да саобраћајни
пондерисани ризик представља најбољи показатељ безбедности саобраћаја на нивоу
полицијских управа (Кукић, 2014).
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5.

ЗАКЉУЧАК

Праћење и евидентирање индикатора безбедности саобраћаја на нивоу локалних
заједница омогућава формирање модела за предикцију нивоа безбедности
саобраћаја, чиме се стиче могућност за пројектовање одговарајућих мера и
превентивно деловање у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у будућем
периоду.
Основно ограничење и недостатак спроведеног истраживања, а које се може
елиминисати неким од наредних истраживања, јесте неподударање детаљности
података о индикаторима безбедности саобраћаја и података о коначним исходима.
Према усвојеној методологији снимања индикатора безбедности саобраћаја, подаци
о индикаторима безбедности саобраћаја су прикупљани на знатно вишем нивоу
детаљности (насеље/ван насеља, дан/ноћ), него што је то случај са доступним
подацима о броју и последицама саобраћајних незгода. Детаљнијим подацима о
коначним исходима би се створили услови да неко од наредних сличних
истраживања буде нешто квалитетније.
Правце даљих истраживања треба усмерити ка изналажењу одговарајућег
модела који ће омогућити предикцију будућег стања безбедности саобраћаја,
односно вредности директних показатеља безбедности саобраћаја, на основу
утврђених релевантних предиктора. Основни предуслов за формирање таквог
модела јесте дефинисање индикатора на основу којих се поузадно може вршити
предвиђање, а што омогућава пројектовање одговарајућих мера и усмеравање
активности доносилаца одлука на националном или локалном нивоу ка унапређењу
безбедности саобраћаја.
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