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ПРИКАЗ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА УГРОЖЕНОСТИ ПЕШАКА
НА ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА: КРЊАЧА-БОРЧА
THE TYPICAL CASES OF ENDANGERMENT PEDESTRIANS ON THE SECTION
OF ZRENJANIN ROAD: KRNJACA-BORCA
Ведран Вукшић1, Тијана Иванишевић2, Жељко Ђуришић3
Резиме: У раду су анализирани подаци о саобраћајном незгодама и њиховим последицама на
подручју општине Палилулa, у оквиру које је и деоница пута Крњача-Борча, добијени од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије. Анализирани подаци указују на значајно страдање пешака. На
основу статистичких података и снимљеног понашања пешака у саобраћају на посматраној деоници,
идентификоване су и приказане типичне ситуације у којима долази до страдања пешака на посматраној
деоници. Такође је дат, поред описа проблема, и предлог мера за унапређење безбедности саобраћаја на
посматраној деоници усмерених на повећање безбедности саобраћаја циљне групе пешака.
Kључне речи: Безбедност Саобраћаја, Пешаци, Деоница.
Abstract: This paper summarizes data on road accidents and their consequences in the municipality Palilula,
where is a section of road Krnjaca-Borca, delived from the Ministry of internal affairs of the Republic of Serbia.
The analyzed data indicate significant exposure of pedestrians and their vulnerability. Based on the statistical data
and pedestrian behavior in traffic, that was observed in that section, there were identified and displayed typical
situations that cause pedestrian exposure and vulnerability in observed section. It is also given, in addition to the
description of the problem, and suggestions for improving traffic safety at the observed section aimed at increasing
road safety for target group of pedestrians.
Keywords: Traffic Safety, Pedestrians, Section of the Road.

1. УВОД
На територији општине Палилула у последњем периоду забележен је пораст степена моторизације
чиме је додатно оптеретио постојећу инфраструктуру и значајно утицао на ниво безбедности саобраћаја.
Општина Палилула суочава се са проблемом угрожености учесника у саобраћају тј. са саобраћајним
незгодама у којима страда велики број људи уз знатне материјалне штете. Овакво стање представља
глобални проблем човечанства, проблем свих региона, држава и локалних заједница.
Деоница Зрењанинског пута: Крњача - Борча припада државном путу II-Б реда, састоји се од по две
коловозне траке са по две саобраћајне траке. Карактерише је изузетно велики број атрактивних садржаја,
велики интензитет саобраћаја, али и доста проблема у вези саобраћајне инфраструктуре. Свеобухватним
увидом у постојеће стање на поменутој деоници, а на основу детаљне анализе расположивих података
и снимања деонице, уочен је велики интензитет пешачког саобраћаја, али је такође уочено и лоше стање
саобраћајне инфраструктуре (недовољан број пешачких прелаза, непостојања континуитета пешачких
стаза, недовољне ширине пешачких стаза, неодржаване пешачке стазе, непостојање „пасарела“, непостојање
бициклистичких стаза, непостојање континуитета бициклистичких стаза итд.) која доводи до угрожености
пешака на посматраној деоници.
1 Студент ВИШСС Техникум Таурунум Београд-Земун, Вукшић Ведран, инж. саобраћаја, vuksic88@gmail.com
2 Студент ВИШСС Техникум Таурунум Београд-Земун, Иванишевић Тијана, инж. саобраћаја, itijana018@gmail.com
3 Студент ВИШСС Техникум Таурунум Београд-Земун, Ђуришић Жељко, инж. саобраћаја, djukac013@gmail.com

325

Ведран Вукшић, Тијана Иванишевић, Жељко Ђуришић
ПРИКАЗ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА УГРОЖЕНОСТИ ПЕШАКА НА ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ...
Неодржавана или непостојећа саобраћајна инфраструктура је један од разлога да пешаци прелазе
коловоз на местима која за то нису предвиђена, а на неким местима чак их и усмерила на такво понашање.
На појединим деловима деонице, услед недостатка тротоара, пешаци су принуђени да ступе на коловоз и
њиме се крећу, чиме угрожавају своју и туђу безбедност.
Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији прописано је да на путу са
пешачким прелазом/пролазом за пешаке, пешак је дужан да се при прелажењу пута креће тим прелазом/
пролазом, ако они нису од њега удаљени више од 100 m.[1]
На деоници Зрењанинског пута: Крњача - Борча пешачки прелази су обележени на знатно већој
удаљености од 100 m чиме су пешаци приморани да прелазе коловоз на местима која одговарају њиховим
потребама и тиме се излажу опасности.
Такође је, према наведеном Закону у Републици Србији прописано да уколико на пешачком прелазу
саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијских
службеника, возач је дужан да прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има
разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака
који је већ ступио или ступа на пешачки прелаз или показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз.
С друге стране, прописано је наведеним Законом да уколико је саобраћај на пешачком прелазу регулисан
светлосним саобраћајним знаковима или знаковима полицијског службеника, возач је дужан да, ако му је
на таквом прелазу датим знаком дозвољен пролаз, пропусти пешака који је већ ступио на пешачки прелаз
или показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз док му је светлосним саобраћајним знаком или
знаком полицијског службеника прелаз био дозвољен.[2]
Обиласком и снимањем посматране деонице уочен је проблем који се манифестује немогућношћу
преласка пешака преко коловоза, чак и ако пешак ступи на пешачки прелаз или показује намеру да ће
ступити на пешачки прелаз.
Наведеним одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима дефинисани су услови за безбедан
прелазак пешака преко коловоза, што приликом обиласка, анализе као и снимања посматране деонице
није уочено, већ су уочена груба кршења прописа у вези кретања пешака и поступака возача. Овај рад
иницира питање и предлаже начине заштите пешака на посматраној деоници.

2. АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛЕ
На територији градске општине Палилула у посматраном периоду од 2006. – 2009. године догодило
се 1.444 саобраћајних незгода са повређеним лицима, а 80 саобраћајних незгода са погинулим лицима.
[5] Овакве последице саобраћајних незгода на територији општине Палилулa, друштвено неприхватљиве,
изискују посебну пажњу државе, свих структура општине, као и саобраћајних стручњака.
Године 2011. на територији посматране општине уочено је значајно смањење броја саобраћајних незгода
са погинулим лицима, али истовремено и пораст броја саобраћајних незгода са повређеним лицима (слика 1).

Слика 1. Саобраћајне незгоде на територији општине Палилула, у периоду од 2006-2011. године

На путевима територије општине Палилулa најзаступљенија категорија учесника у саобраћајним
незгодама су возачи са 94,0%, затим путници са 3,3%, као и пешаци са 2,7% (слика 2). Када се посматра
број погинулих лица у истом периоду, према категоријама учесника, највећи број лица која су страдала су
возачи - 47,4%, затим пешаци - 32,1%, односно путници - 20,5% (слика 3).
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Слика 2. Заступљеност категорије учесника у
укупном броју саобраћајних незгода

Слика 3. Заступљеност категорије учесника у
укупном броју погинулих лица

У укупном броју лица која су задобила тешке телесне повреде, у посматраном периоду у општини
Палилула, најзаступљенији су пешаци са 39,3%, односно возачи са 34,3%, као и путници са 26,4% (слика 4),
док су у укупном броју лакше телесно повређених лица најзаступљенији путници са 42%, односно возачи
са 33%, као и пешаци са 25% (слика 5).

4. Затупљеност категорије учесника у укупном
укупном броју тешко телесно повређених лица

Слика 5. Заступљеност категорије учесника у броју
лакше телесно повређених лица

Посебно угрожену групу учесника у саобраћају представљају пешаци, како због неадекватне саобраћајне
инфраструктуре тако и због опасних ситуација у којима се могу наћи. Самим ступањем на коловоз постају
равноправни учесници у саобраћају са другим учесницима, пре свега са моторним возилима, без обзира
на њихово саобраћајно образовање. С обзиром на релативно мали проценат учешћа пешака у укупном
броју саобраћајних незгода (2,7%), последице које пешаци сноси приликом учествовања у тим незгодама су
значајно веће (32,1% погинулих лица, као и 39,3% лица са тешким телесним повредама).

3. ПРИКАЗ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА НА ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА: КРЊАЧАБОРЧА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА
На основу снимања и детаљне анализе стања, на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча,
урађеног за потребе овог рада, у периоду од 03.11.2012. године до 05.01.2013. године више пута извршен је
обилазак целе деонице и евидентиране су конфликтне ситуације са пешацима, а у времену од 08h до 19h
дана 15.12.2012., 05.01.2013. и 30.01.2013. године реализовано је, лично од стране аутора рада, опажање
конфликтних ситуација са пешацима на местима где је уочено највише конфликата током снимања деонице.
Уочене конфликтне ситуације су систематизоване у две целине, и то у условима неометане и у условима
ометане прегледности.[3], [4]
Типична ситуација 1: Прелазак пешака преко коловоза у условима неометане прегледности
1.1: Типичне ситуације ван пешачког прелаза
Проблем: У приказаној ситуацији, због већ поменутих недостатака, као што су мали број пешачких прелаза
и велика удаљеност између постојећих пешачких прелаза, пешак прелази коловоз посматране деонице ван
пешачког прелаза, долазећи са бочне стране возилу, при чему се излаже опасности јер возач нема посебних
разлога да очекује појаву пешака, а самим тим возач нема довољно времена како би адекватним реаговањем
избегао насталу опасност и саобраћајну незгоду.
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Слика 6. Типична ситуација ван пешачког прелаза у условима неометане прегледности

Предлог: Неопходно је, на пешака, деловати одређеним превентивним мерама (акције, кампање итд.)
како би се дошло до унапређења ставова и знања. Осим превентивним мерама, потребно је деловати
образовно – васпитним мерама, репресивним мерама (постављењем камера уз видно означавање да се
камере налазе на посматраној деоници чиме ће се утицати на подсвесно подизање пажње код учесника
у саобраћају што ће их чинити пажљивијим и усмеренијим ка поштовању правила саобраћаја која
су прописана Законом о безбедности саобраћаја на путевима) у одређеном временском периоду, али и
техничко – регулативном мерама (постављањем заштитних ограда спречити пешаке у намери да коловоз
посматране деонице прелазе на местима на којима то није предвиђено и усмерити их ка пешачком прелазу
или денивелисаним прелазима) како би се спречио прелазак пешака преко коловоза на местима која нису
за то предвиђена.
1.2: Типичне ситуације на пешачког прелазу
Проблем: У приказаној ситуацији пешак прелази коловоз посматране деонице на пешачком прелазу
који није регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом. Пешачки прелаз у одређеној мери пешаку даје
сигурност, односно пешак се у таквој ситуацији може понашати слободније и неопрезније. Проблем додатно
компликује нетолерантност возача, као и непоштовање правила саобраћаја, стога је на пешачком прелазу
који није регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом готово немогуће безбедно прећи коловоз.

Слика 7. Приказ типичне ситуације на пешачком прелазу у условима неометане прегледности

Предлог: На посматраној деоници неопходно је деловати образовно – васпитним мерама на возаче како
би схватили значај поштовања правила саобраћаја која су прописана Законом о безбедности саобраћаја, као
и безбедног понашања у саобраћају. Осим поменутих мера, на возаче, потребно је деловати превентивним
мерама (акције, кампање итд), репресивним мерама (постављењем камера уз видно означавање, као и
интензитетом и стручним вршењем контроле на посматраној деоници), али и техничко – регулативним
мерама (неопходно је возаче благовремено информисати о близини пешачког прелаза употребом
одговарајуће хоризонталне и вертикалне сигнализације, физичких препрека за успоравање саобраћаја,
издизањем пешачког прелаза на платформу, коришћењем вибро – акустичних трака или употребом
различитих материјала за коловозни застор који ће бојом и звуком упозорити возача на брзину).
1.3: Типичне ситуације на пешачком прелазу регулисаном светлосном саобраћајном сигнализацијом
Проблем: У приказаној ситуацији пешак прелази коловоз посматране деонице на пешачком прелазу
који је регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом. У датој ситуацији основни проблем је
непоштовање прописа једног од учесника у саобраћају. До опасне ситуације тј. конфликта долази тако што
један од учесника поступа супротно правилима саобраћаја.

Слика 8. Приказ типичне ситуације на пешачком прелазу регулисаном светлосном саобраћајном сигнализацијом
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Предлог: Неоходно је на учеснике у саобраћају, возаче и пешаке, деловати образовно – васпитним
мерама како би схватили значај поштовања правила саобраћаја и како тиме не би угрозили своју, а ни
туђу безбедност. На учеснике у саобраћају се може деловати репресивним мерама (постављањем камера
за пролазак на црвено светло) и техничко - регулативним мерама (коришћење пешачких семафора са
одбројавањем времена црвеног, односно, зеленог сигнала, употреба семафора са „трепћућим“ зеленим
сигналом непосредно пре промене у црвени, потребно је користити и звучне сигнале упозорења за
слабовиде пешаке и коришћење семафора са „тастером“ за пешаке за брзу појаву сигнала који може
смањити време чекања пешака на појаву зеленог светла и тиме елиминисати пешакову нестрпљивост и
потребу за прелазак на црвено светло за пешаке, као и осећај пешака да ће ускоро добити слободан пролаз
(зелено светло)).
Типична ситуација 2: Прелазак пешака преко коловоза у случају ометане прегледности
2.1: Типична ситуација ван пешачког прелаза у случају ометане прегледности
Проблем: У приказаној ситуацији пешак прелази коловоз посматране деонице ван пешачког прелаза.
Неопрезно понашање пешака, истрчавањем и пролажењем између возила у покрету, доводи пешака
у опасност јер возач није у могућности да га уочи и реагује на изненадно створену опасност и избегне
потенцијалну саобраћајну незгоду. У приказаној ситуацији пешак тешко може да уочи возило које му се
приближава, а самим тим ни возач није у могућности да уочи и предвиди појаву пешака на коловозу.

Слика 9. Приказ типичне ситуације ван пешачком прелазу у условима ометане прегледности

Предлог: Како би дошло до унапређења безбедности пешака у саобраћају, у конкретној ситуацији,
потребно је одређеним системским мерама деловати на пешаке. На пешаке је потребно деловати
превентивним мерама (акције, кампање итд), образовно – васпитним мерама (научити их да се безбедно
понашају у саобраћају како не би угрозили ни свој али ни туђи живот), техничко – регулативним мерама
(постављањем заштитних ограда које могу спречити пешаке да прелазе коловоз ван пешачког прелаза
и усмерити их на пешачке прелазе, уколико су пешачки токови већег интензитета треба размотрити
могућност изградње подземних пролаза или ‘’пасарела’’ итд) али и репесивним мерама (постављењем
камера уз видно означавање, као и интензитетом и стручним вршењем контроле на посматраној деоници).
2.2: Типична ситуација на пешачког прелаза у случају ометане прегледности
Проблем: У ситуацији приказаној на слици пешак посматрану деоницу прелази на пешачком прелазу
који није регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом, где му постојање пешачког прелаза пружа
одређени вид сигурности и безбедности. Пешак се у таквој ситуацију понаша неопрезно чиме себе
излаже опасности. Возачи на посматраној деоници не практикују поштовање правила соабраћаја, те у
тим ситуацијама постоји могућност неуочавања пешака који долази испред аутобуса од стране возача
путничког аутомобила, а самим тим слаба је и могућност уочавања возила од стане пешака.

Слика 10. Приказ типичне ситуације на пешачком прелазу у условима ометане прегледности

Предлог: Потребно је проверити погодности локације стајалишта јавног превоза, али и пешачких
прелаза и размотрити евентуално измештање на одговарајућу локацију (уколико је то потребно), тако да
пешаци буду уочљивији а самим тим и да имају бољу прегледност ка коловозу. Поред ових мера неопходно
је и одређеним техничко – регулативним мерама (неопходно је возаче благовремено информисати на
повећано присуство пешака у околини стајалишта јавног превоза употребом одговарајуће хоризонталне
сигнализације високе ретрорефлексије, адекватне вертикалне сигнализације, постављањем нестандардне
сигнализације упозорења са својствима високе уочљивости, физичких препрека за успоравање саобраћаја,
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издизањем пешачког прелаза на платформу, коришћењем вибро – акустичних трака или употребом
различитих материјала за коловозни застор који ће бојом и звуком упозорити возача на брзину, добра
осветљеност пута итд), превентивним мерама (акције, кампање итд), образовно – васпитним мерама (како
би схватили значај поштовања правила саобраћаја која су прописана Законом о безбедности саобраћаја,
као и безбедног понашања у саобраћају) и репресивним мерама (постављењем камера уз видно означавање,
као и интензитетом и стручним вршењем контроле на посматраној деоници) деловати на учеснике у
саобраћају.

4. ЗАКЉУЧАК
Приказом и анализом типичних ситуација угрожености пешака на посматраној деоници може се
утицати типским и системским мерама на безбедност ове рањиве категорије учесника у саобраћају.
Применом превентивних, образовно – васпитних мера, техничко – регулативних мера, али и репресивним
мерама може се обезбедити сигурније и безбедније одвијање саобраћаја на поменутој деоници, чиме ће се
директно утицати на смањење броја саобраћајних незгода и тежина последица тих незгода.
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