ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају
Значај ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА у ПА
У СРБИЈИ 2017. године

Веома висока оцена [3,94 - 4,02]
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Зрењанин
3,71

ПУ
Нови Сад
4

Високa oцена [3,86 – 3,93]
Средња оцена [3,78 – 3,85]
Ниска оцена [3,70 – 3,77]

ПУ
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3,91
ПУ
Шабац
3,94

ПУ
Београд
4,02
ПУ
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3,7

ПУ
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3,83

Веома ниска оцена [3,62 – 3,69]
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Непознати подаци
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ПУ
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ПУ
Крушевац
3,85

ПУ
Зајечар
3,86

ПУ
Ниш
3,84
ПУ
Прокупље
3,87

* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој
мери имају исправне ставове у вези са
значајем заштитних система у
путничким возилима. Питања са
звездицом су обрнуто кодирана.

Косово и Метохија

Оцењени ставови:
- *Није потребно користити сигурносни
појас на задњем седишту аутомобила.
- Увек тражим од мојих путника да користе
сигурносни појас.
- *Упутства за коришћење дечијих седишта су
нејасна.
- Опасно је ако деца која путују с Вама не користе
дечије седиште или сигурносни појас.
- *За кратка путовања није потребно користити
дечија седишта.
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ISBN 978-86-81230-00-8

bslz.org
9 788681 230008 >

XIII International Conference

Легенда

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY

ПУ
Сомбор
3,84

bslz.org

1

ПУ
Кикинда
3,88

XIII Међународна конференција

ПУ
Суботица
3,89

XIII Међународна конференција
XIII International Conference

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ROAD SAFETY
IN LOCAL COMMUNITY
КЊИГА 1
VOLUME 1
ЗБОРНИК РАДОВА
CONFERENCE JOURNAL

Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

ПЕРЦЕПЦИЈА учесника у саобраћају
Вероватноћа КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈЕ
У СРБИЈИ 2017. године
ПУ
Суботица
2,67

ПУ
Кикинда
2,72

ПУ
Сомбор
2,74

Легенда
Веома висока оцена [2,78 – 2,83]

ПУ
Зрењанин
2,79

ПУ
Нови Сад
2,66

Високa oцена [2,73 – 2,77]
Средња оцена [2,68 – 2,72]
Ниска оцена [2,63 – 2,67]

ПУ
Сремска Митровица
2,83
ПУ
Шабац
2,7

ПУ
Београд
2,58
ПУ
Ваљево
2,71

ПУ
Ужице
2,74

Веома ниска оцена [2,58 – 2,62]

ПУ
Панчево
2,71

ПУ
Чачак
2,71

ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
2,65
2,68
ПУ
Крагујевац
2,64

ПУ
Краљево
2,79

ПУ
Пријепоље
2,72

ПУ
Нови Пазар
2,69

Непознати подаци

ПУ
Бор
2,76

ПУ
Јагодина
2,72

ПУ
Крушевац
2,75

ПУ
Зајечар
2,73

ПУ
Ниш
2,67
ПУ
Прокупље
2,71

Косово и Метохија

ПУ
Лесковац
2,74

ПУ
Пирот
2,73

ПУ
Врање
2,63

* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој
мери очекују да буду контролисани
у саобраћају од стране полиције.
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ПРЕДГОВОР
Међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', представља
једну од најзначајнијих активности у оквиру деценије акције за безбедност саобраћаја у
региону југоисточне Европе. Пратећи смернице Глобалног плана деценије акције за
безбедност саобраћаја, сваке године организујемо размену знања и искустава,
представљамо важне међународне документе и глобалне активности унапређења
безбедности саобраћаја. Препознајући огромне, а неискоришћене потенцијале на
локалном нивоу, улажемо напоре да ове потенцијале, на најбољи начин мотивишемо и
укључимо у светске процесе, а посебно у спровођење националних стратегија
безбедности саобраћаја. На тај начин, Конференција остварује велики утицај на
активности унапређења безбедности саобраћаја на локалном нивоу, али и на нивоу
држава и региона.
Ове године смо се определили да промовишемо активности УНЕЦЕ (Уједињених нација
Економске комисије за Европу), да сагледамо место безбедности саобраћаја у глобалним
циљевима одрживог развоја (SDG - Sustainable Development Goals) и да организујемо
размену искустава три агенције за безбедност саобраћаја (АБС), из Србије, Словеније и
Републике Српске. Гости Конференције ће бити представници локалних самоуправа из
Словеније и Републике Српске, као и представници УНЕЦЕ.
Настављамо да подстичемо младе студенте да истражују, представнике локалних
заједница да систематски раде и резултате публикују, представнике државних органа да
стално анализирају свој рад и одговарају за резултате, да подстичу друге субјекте да се
активно укључе у смањивање ризика на нашим путевима.
Као значајне теме одабране су: системи заштите деце у возилу и њихова употреба,
индикатори безбедности саобраћаја, методе рада локалних тела за координацију,
коришћење средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја, измене Закона о
безбедности саобраћаја на путевима (ЗоБС). С тим у вези, организоваће се низ радиница,
стручних расправа и један округли сто (измене ЗоБС).
После сваке Конференције, Научно-програмски одбор дефинише најзначајније
закључке и препоруке. Добар део наших препорука ушао је у прописе, стратегије и
акционе планове, односно у праксу, како у Србији, тако и у региону. На овим скуповима
истичемо и хвалимо све што се добро дешава и што доприноси унапређењу безбедности
саобраћаја. Са друге стране, врло отворено, коректно и добронамерно критикујемо све
оно што није било добро, а све у циљу смањивања страдања на путевима.
У претходном периоду, државе у региону су усвојиле стратегије безбедности саобраћаја
и друге стратешке документе који представљају одличан пример и за најразвијеније
земље. Већи број локалних заједница, а посебно у Србији и Републици Српској је
припремио и усвојих локалне стратегије и акционе планове. Припрема и спровођење
годишњих Програма коришћења средстава намењених безбедности саобраћаја су
постали пракса у већини локалних заједница у Србији. Поносимо се што смо, пре других
и боље од других, препознали значај и покретали ове процесе, односно што смо
допринели квалитету усвојeних стратешких докумената и унапредили праксу
безбедности саобраћаја у региону.
Снажно подржавамо идеју да рад у безбедности саобраћаја мора бити заснован на науци
и ослањати се на добре податке. У том смислу, стално унапређујемо процес праћења
стања безбедности саобраћаја.

Почели смо са мапирањем ризика учешћа у незгодама и ризика страдања, наставили смо
са истраживањем и мапирањем индикатора безбедности саобраћаја, радили анализу
капацитета и интегритета институција безбедности саобраћаја, а ове године, први пут
представљамо и мапе ставова о ризицима у саобраћају.
У наредном периоду је неопходно да се унапреде све активности на спровођењу
стратешких докумената, а све у циљу достизања врло амбициозних циљева који су
зацртани. Зато је неопходно да се стручно и непристрасно прате активности најважнијих
субјеката, ставови о ризицима, индикатори перформанси безбедности саобраћаја и
последице саобраћајних незгода. Постигнуте резултате треба стално поредити са
зацртаним циљевима и посвећено радити на достизању ових циљева.
Неопходно је да све локалне заједнице стручно припреме и усвоје локалне стратегије
безбедности саобраћаја и акционе планове за спровођење ових стратегија, као и да сваке
године доносе квалитетне Програме коришћења средстава намењених безбедности
саобраћаја. Локалне заједнице које су усвојиле стратегиу безбедности саобраћаја, треба
да се посвете њеном спровођењу.
Струка не сме дозволити да се праћење постојећег стања своди на пристрасно и
нестручно поређење броја настрадалих у претходним годинама. Морамо се
супротставити тенденцији да се пристрасно бира шта ће се са чиме поредити, а све у
циљу лажног представљања стања, бољим него што јесте, односно у налажењу
оправдања за неуспехе. Једини критеријум за поређење мора постати степен достизања
циљева који су добро дефинисани и квантификовани у стратегијама и другим
документима.
У нади да ћемо и ове године начинити искорак у нашој теорији и пракси и допринети
смањивању страдања у саобраћају, желимо успешан рад Конференције!

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник

НАУЧНИ ПРОГРАМСКИ ОДБОР
Председник
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FOREWORD
The international conference "Traffic Safety in the Local Community" represent the most
important activities within the framework of the Decade of Action for the Road Safety in the
Region of South East Europe. Following the guidelines of the Global Plan of the Decade for
Road Safety, every year we organize the exchange of knowledge and experiences, present
important international documents and global activities to improve traffic safety. Recognizing
the huge, but unused potentials at the local level, we are making efforts to motivate and engage
these potentials in the world's processes and in particular in the implementation of national
Road Traffic Safety Strategies. In this way, the Conference has a great impact on the activities
of improving the traffic safety at the local level, but also at the level of the countries and the
region.
This year, we have decided to promote the activities of the UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe), to look at the location of traffic safety in the SDG (Sustainable
Development Goals) and to organize the exchange of experiences of the three agencies for the
Road Safety (RSA) from Serbia, Slovenia and Republic of Srpska. The guests of the
Conference will be representatives of local self-government from Slovenia and Republic of
Srpska, as well as representatives of UNECE.
We continue to encourage young students to research, representatives of local communities to
systematically work and publish results, representatives of state authorities to constantly
analyze their work and respond to results, encourage other entities to actively engage in risk
reduction on our paths.
The following topics were selected: the systems for the protection of children in the vehicle
and their use, traffic safety indicators, the methods of work of local bodies for coordination,
the use of funds intended for the improvement of traffic safety, amendments to the Law on
Road Traffic Safety (LRTS). In this regard, a series of workshops, expert discussions and a
roundtable will be organized (amendments to LRTS).
After each Conference, the Scientific and Program Committee defines the most important
conclusions and recommendations. A good part of our recommendations has entered into
regulations, strategies and action plans, that is, in practice, both in Serbia and in the region. At
these meetings, we emphasize and praise everything that is happening well and which
contributes to the improvement of traffic safety. On the other hand, we openly, fairly and with
good intention criticize everything that was not good, all in order to reduce the fatalities on the
roads.
In the previous period, countries in the region adopted traffic safety strategies and other
strategic documents that are an excellent example for the most developed countries. A large
number of local communities, especially in Serbia and the Republic of Srpska, have prepared
and adopted local strategies and action plans. The preparation and implementation of annual
Program for the using funds intended for the traffic safety have become a practice in most local
communities in Serbia. We are proud that we, before others and better than others, have
recognized the importance and driven these processes, that is, we have contributed to the
quality of adopted strategic documents and have improved the practice of traffic safety in the
region.

We strongly support the idea that work in traffic safety must be based on science and rely on
good data. In that sense, we constantly improve the process of monitoring the traffic safety
situation. We began mapping the risk of participation in accidents and risks of fatalities, we
continued with the research and mapping of traffic safety indicators, analyzed the capacity and
integrity of the traffic safety institutions, and this year, for the first time, we also present maps
of attitudes about traffic risks.
In the upcoming period, it is necessary to improve all the activities on the implementation of
strategic documents, all with the aim of reaching the very ambitious goals that have been
outlined. Therefore, it is necessary to closely monitor the activities of the most important
subjects, the attitudes about the risks, the indicators of traffic safety performance and the
consequences of traffic accidents. The achieved results should be constantly compared to the
set goals and committed to working towards achieving these goals.

It is necessary for all local communities to prepare and adopt local traffic safety strategies
and action plans for the implementation of these strategies, as well as to make high-quality
programs for the use of funds intended for traffic safety each year. Local communities that
have adopted a traffic safety strategy should be dedicated to its implementation.
The profession should not allow the monitoring of the current situation to be reduced to a
biased and inaccurate comparison of the number of victims in previous years. We must
oppose the tendency to be biased about what will be compared, in order to falsely present
the situation, better than it is, or to find justification for failures. The only criterion for
comparison must become the level of achievement of goals that are well defined and
quantified in strategies and other documents.
Hoping that this year will make a step forward in our theory and practice and contribute
to reducing the fatalities in traffic, we want the successful work of the Conference!
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ПРАВНИ ОКВИР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ ВОЗАЧА
LEGAL FRAMEWORK FOR DRIVER TRAINING ORGANIZATION
Благоје Милинић1, Павле Ковачевић2, Слободан Стајин3
Резиме: Правна уређеност обуке возача почетни је услов организације обуке и остваривања
циљева који се обуком желе постићи. У Србији, у постојећем решењу, ова област уређена је
Законом о безбедности саобраћаја на путевима, али је значајан део садржаја уређен извршним
прописима. У предложеним изменама и допунама цитираног Закона, уз елиминисање
уочених проблема у примени важећих одредби, прецизиране су надлежности, процедуре и
обавезе субјеката у организацији обуке возача. Имајући у виду да су се код појединих одредби
подзаконских аката уочили проблеми приликом њихове примене, у предлогу су пренета у
текст новог Закона како би се истакла њихова важност, уз конкретне измене и допуне. У раду
се даје опис предложених промена у Закону, са нагласком на нормативно уређење обуке
кандидата за возаче и обуке професионалних возача.

Кључне речи: обука, возачи, прописи
Abstract: The legal arrangement of driver training is the initial requirement for training organization
and for training goals achievments. In Serbia, in the existing solution, this area is regulated by the
Law on Road Traffic Safety, but a significant part of the content is regulated by executive
regulations. In the proposed changes and supplements to the cited Law, with the elimination of the
observed problems in the application of the provisions, the competencies, procedures and obligations
of the subjects in the organization of driver training were specified. Bearing in mind that in some
provisions of the by-laws, problems were observed in their implementation, the proposal was
transferred to the text of the new Law in order to emphasize their importance, with concrete
amendments. The paper presents a description of the proposed changes in the Law, with emphasis
on the training normative regulation for driver candidates and training of professional drivers

Keywords: training, drivers, regulations
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Благоје Милинић, Павле Ковачевић, Слободан Стајин
ПРАВНИ ОКВИР ОРГАИЗАЦИЈЕ ОБУКЕ ВОЗАЧА

1.

УВОД

Обука возача, посебно моторних возила, базичан је процес безбедности
саобраћаја на путевима. Међутим, без правне заснованости, правног оквира, исте у
савременом друштву није могуће обезбедити остваривање циљева и задатака који
се том обуком желе постићи. Овим радом се жели указати на значај обуке возача у
Србији и дати критички приказ нормативно постављене организације те обуке,
сагледавањем важећих правних аката, али и докумената који се одређују као
стратешки документи у безбедности саобраћаја на путевима. Такође, у наведеном
смислу сагледани су и европски документи о обуци возача (http.www EUR Lex.europea.euа). У раду је дат дескриптивни опис преложених измена и допуна
обуке возача у Закону о безбедности саобраћаја на путевима, који је у време писања
овог рада био у Скупштинској процедури. Циљ аутора је да се реафирмише основна
и допунска обука возача моторних возила као полазана основа веће безбедности у
саобраћају на путевима. Сагледане су предложене измене Закона, са усмерењем на
основну обуку кандидата за возаче и одређене облике допунске обуке возача после
стечене возачке дозволе. У закључним разматрањима дате су сугестије у ком правцу
би могла ићи побољшања организација обуке возача. Предложене измене и допуне
преузете су из Предлога измене закона о измени и допуни Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (у даљем тексту Закон). Због терминолошког усклађивања
у раду је коришћен термин обука за процесе оспособљавања кандидата за возача,
образовања за возача, обуке из прве помоћи и обуке после стицања возачке дозволе,
с обзиром да у Закону нису дата значења наведених израза.

2.

ПРАВНИ ОКВИР ОБУКЕ ВОЗАЧА

Кроз научно и стручно мишљење, као и праксу, прихваћен je став дa је обука
возача део процеса стицања возачке дозволе и значајан садржај безбедности
саобраћаја на путевима. Може се рећи да је то и превентивна активност у
безбедности саобраћаја на путевима, јер тиме би требало обезбедити потребан
степен знања, обучености и понашања у саобраћају на путевима посебно возача
моторних возила, као једног од најважнијих учесника у саобраћају. Међутим, без
правне заснованости обуке возача, у савременом друштву, није могуће обезбедити
остваривање циљева који се обуком желе постићи. Полазиште за уређивање обуке
возача је Устав Републике Србије. Наиме, питања безбедности саобраћаја, па и на
путевима уређује Република Србија, преко својих надлежних органа. Иако се обука
возача примарно разматра као део безбедности саобраћаја на путевима, ипак, треба
имати у виду и друге уставне одредбе o праву грађана на образовање, и то у
најширем смислу, o слободи кретања и праву на живот као неприкосновеном праву,
праву на физички интегритет и праву на личну безбедност. Прихватањем наведених
слобода и права намеће се обавеза Републици Србији да и на тој основи омогући
безбедност учесника у саобраћају на путевима. Право детета на посебну заштиту,
обавезује државу да заштиту деце у саобраћају истакне у први план. С тога, када се
говори о организацији обуке возача, када се ради о њеном правном уређивању,
оваква полазишта, за уређивање односа у обуци возача моторних возила у
Републици Србији, начелно су исказана кроз постојеће прописе, па и у ново
предложеним изменама и допунама. Поред уставног и оквира датог у Закону о
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безбедности саобраћаја на путевима из 2009. године, правна заснованост
организације обуке возача у републици Србији огледа се и у бројности извршних
прописа које донесе надлежна министарства, нарочито министарство надлежно за
унутрашње послове, као и на активностима на вршењу надзора над радом субјеката
који обављају обуку возача. Закон о безбедности саобраћаја на путевима покушао
је да новим приступом обуци обезбеди одговарајућу улогу и значај. Наиме,
дефинисао је да је оспособљавање кандидата за возача делатност од општег
интереса (чл. 206. ст. 1). Међутим, у наставку Закон је прописао само услове и начин
обављања делатности и надзор над применом прописа. Поред Устава, закона и
других прописа, као нормативни акт политике безбедности саобраћаја на путевима,
као важан документ представља Стратегија безбедности саобраћаја на путевим
Србије донета 2015. године (Сл. Гл. РС, бр. 64/2015). У овом документу описују се
стања и проблеми и задају се правци активности у вези побољшања безбедности
саобраћаја на путевима.

3.

ОКВИР ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБУЦИ ВОЗАЧА

Имајући у виду обавезе Србије у активностима на прикључењу Европској унији,
односно усклађивању прописа и деловања, поред националних аката из области
безбедности саобраћаја на путевима, важну улогу имају поједини акти Европске
уније. Поред осталих аката важих за безбедност саобраћаја на путевима у Европској
унији, указујемо на акт којим се препоручују смернице у области безбедности
саобраћаја на путевима, а то је Koмуникација Koмисије Eвропском парламенту под
називом "У сусрет европском подручју безбедности на путевима: смер политике
безбедности саобраћаја на питевима за период 2011.-2020. године од 20. јула 2010.
године (http.www EUR - Lex.europea.eu). У овом акту се наглашава потреба за
додатним појачаним напорима у побољшању безбедности саобраћаја, иако је уочен
напредак у периоду 2003-2010. године, и у том смислу предложено је да се утврди
седам циљева за које ће бити предложене активности на нивоу Европске уније.
Имајући у виду наш предмет разматрања у овом раду, као значајан циљ истиче се
побољшање образовања и оспособљавања учесника у саобраћајају – побољшање
квалитета система дозвола и оспособљавања, са нагласком младе возаче. Други
важан акт је Директива о возачким дозволама из 2006. Године (http.www EUR Lex.europea.eu). Овом Директивом се одређује да државе чланице Европске уније
морају обезбедити да кандидати за добијање возачких дозвола имају знање, вештине
и показују понашање потребно за управљање моторним возилом. Имајући наведено,
уведени су испит знања, односно теорије, и испит вештина и понашања, односно
практични испит. Испитивачи за наведене испите морају имати потребне
способности и да похађају редовно периодично оспособљавање.

4.

ПРЕДЛОЖЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ОБУЦИ ВОЗАЧА

Безбедност у саобраћају директно зависи од обуке возача моторних возила.
Савремени систем обуке возача представља свеобухватан систем који омогућује
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стицање, проверу и стално доказивање возачевих знања вештина и понашања, док
се под појмом обука возача најчешће се одређује системско развијање склопа
понашања који чине ставови, знања и вештине које се захтевају од појединца да би
успешно управљао возилом у саобраћају (Липовац, 2002:181-184). Нормативно
уређење обуке возача представља значајну превентивну меру безбедности
саобраћаја и основни предуслов за успешно обављање послова возача и ефикасно
управљање безбедношћу саобраћаја. У складу са постојећим Законом о безбеднсти
саобраћаја на путевима и предложеним изменама Закона, обука возача обухвата:
оспособљавање кандидата за возаче, обука професионалних возача, обука возача
трамваја, обука возача којима је одузета возачка дозвола, обука за прву помоћ,
допунска обука. У даљем тексту дат је дескриптвни опис значајнијих предложених
измена у Закону.
4.1.

Оспособљавање кандидата за возаче

У најопштијем смислу оспособљање је процес развијања потенцијалних
способности човека према објективним и субјективним потребама живота и рада.
Према важећем Закону о безбедности саобраћаја на путевима (чл. 206. ст.1),
оспособљавање кандидата за возаче је делатност од општег интереса која има за циљ
да кандидат за возача стекне теоријска и практична знања и вештине потребне за
самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. Оспособљавање
кандидата за возаче организовано је у целинама теоријске и практичне обуке. Обуку
реализују привредна друштва и стручне средње саобраћајно - техничке школе које
школују полазнике за образовни профил возач моторних возила
У изменама Закона предложене су измене у организовања обављања делатности
обуке ван седишта правних лица која обављају обуку, тако да се огранци оснивају
само на подручју друге полицијске управе, односно не и на подручју полицијске
управе где је седиште поменутог правног лица, чл. 207. став 4 Закона. Минстарство
унутрашњих послав Србије и даље је надлежно да води регистар издатих дозвола за
обављање делатности оспособљавања возача, али, по предлогу измена, са ширим
обимом података. Што се тиче услова за обављање обуке возача, чл. 208 Закона,
предложено је да се, поред већ прописаних услова (опреме, просторија, возила,
полигона, броја инструктора, предавача и испитивача), обезбеде и средства за
примену информационе и аудио - видео технологије и да се мора запослити лице
(администратор) које обаља унос података у информациони систем. Треба посебно
истаћи да је проширена могућност обезбеђивања полигона и преко локалне
самоуправе.
Значајна новина је предложена у вези увођење аутоматизованог утврђивања
испуњености услова у погледу предавача инструктора, испитивача и
администратора, чл. 208 Закона. Такође, предложеним изменама чл. 209 Закона, даје
се омогућност да предавач теоријске обуке може бити ангажован ван радног односа,
односно по основу уговора о допунском раду.
Изменама закона у чл. 210., преложено је да, већ поред важећих разлога, правно
лице које врши оспособљавање кандидата за возача мора привремено престати са
теоријском и практичном обуком или теоријским или практичним испитом и ако
нема прописана средства информационе, односно аудио - видео технологије.
Наведени привремени престанак може трајати најдуже три месеца. Међутим,
предложено је, изузетно код обуке возача Б категорије, да кад се не испуњавају
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усови у погледу броја инструктора за Б категорија да се обука може наставти
најдуже за 30 дана с тим ако се не испуне услови у наведеном року привремени
престанак рада траје најдуже два месеца.
У предлогу су дате врло значајне новине у погледу вођења евиденција о обукама
и испитима. Наиме у писаном облику би се само водиле две евиденције о
прописаним подацима. То су: књига активности инструктора вожње и бодовне листе
практичног дела испита, а у осталом делу подаци би се водили и обрађивали
применом информационе технологије чл. 211 Закона.
Предложена је новина и у погледу започињање обуке кандидата за возача тако
што је усклађена са предложеном променом у погледу година за издавање возачке
дозволе за Б категорију, а то је са 17 година, док у осталом делу нису предложене
битне промене чл. 212 Закона.
Код теоријске обуке нема значајних новина, осим што се предлаже да аутошкола
обезбеђује трајно литературу за теоријску обуку чл. 214 Закона. Што се тиче
практичне обуке возача, прдложено је ограничење у погледу броја кандидата које
инструктор вожње може обучавати у току једног часа, а то је само један кандидат
чл. 217 Закона.
Предложеном променом члана 218. Закона прописано је да Влада Републике
Србије одређује највишу цену обуке, уместо досадашње одредбе да Влада одређује
најнижу цену обуке.
У члану 219. предложеним изменама предвиђена је обавеза да правно лице које
врши обуку кандидат за возача истог упозна да ће се током полагања теоријског
испита вршити аудио-видео снимање.
У члану 221. Закона пооштрени су услови које мора испуњавати предавач
теоријске обуке. Предвиђена су два нова услова и то: да је од престанка важења
последње мере забране управљања возилом протекло више од две године и да у
последње четири године није правоснажно осуђиван за прописана кривична дела.
У наведеном члану дате су допуне у вези о условима под којима се издаје и одузима
дозвола – лиценца за предавача, као и изглед лиценце.
У члану 222. Закона прописане су обавезе АБС у вези организације припремне
наставе за полагање стручног испита, спровођења стручног испита, организовања
семинара унапређења знања и испита провере знања, са прецизним одређењем
садржаја и вођења регистра предавача теоријске обуке у електронском облику. По
члану 223. Закона остали су исти услови образовања за инструктора вожње.
У члану 224. Закона пооштрени су услови које мора испуњавати инструктор
вожње. Предвиђено је да практичну обуку инструктор вожње може обављати по
протоку две године од престанка важења последње мере забране управљања
возилом. У наведеном члану дате су допуне у вези о условима под којима се издаје
и одузима дозвола – лиценца инструктору вожње, као и изглед лиценце.
У предлогу промена одредби члана 228. Закона предвиђена је могућност да се у
возилу којим се врши обука поред кандидата за возача и инструктора могу налазити:
овлашћено лице приликом вршења надзора, одговорно лице, други инструктор и
највише два лица која се обучавају у том правном лицу. У односу на наведену
одредбу прописан је изузетак при обуци кандидата за возаче моторних возила
категорије A, A1, A2, AM, F, M и B1, где се у возилу којим се спроводи обука може
налазити само кандидат за возача, док инструктор врши надзор из другог возила.
Предложено је брисање одредбе члана 229. став 3. којим је прописано да
„моторно возило категорије Б, Ц1, Ц, Д1 и Д мора имати уграђен тахограф“.
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Изменама у члану 234. Закона прецизно је прописано да се испитна питања за
полагање теоријског испита сачињавају на основу стручне литературе за
оспособљавање кандидата за возаче за ккоју је АБС издала позитивно мишљење.
По предлогу Закона у члану 235. предвиђено је да се рок важења положеног
теоријског испита продужи са 12 на 18 месеци.
Изменама у члану 236 прецизно је прописано када је кандидат за возача положио
теоријски, односно практични испит.
Предложено је брисање одредбе члана 238. став 2. тачка 1. Закона којом је
прописано да испитивач мора имати дозволу (лиценцу) за инструктора вожње
одговарајуће категорије. Уместо тога предлаже се да има најмање пет година
возачку дозволу за возила категорије В и возачку дозволу оне категорије за коју
подноси захтев за издавање лиценце.
4.2.

Обука професионалних возача

Предложеним изменама Закона, одредбе којим се уређује обука возача моторних
возила којима је управљање моторним возилом основно занимање усклађене су са
постојећим директивама ЕУ (2003/59), ( http.www EUR - Lex.europea.eu), којима се
уређује област професионалних возача и стицања сертификата о професионалној
компетентности за обављање послова професионалног возача (CPC)4. Предложена
је потпуна измена постојећих чланови 203 и 204 ЗБС којима је уређена ова материја.
Предложене измене извршене су због могућих проблем признавања CPC стечених
по садашњим важећим прописима у Републици Србији. Такође предложене измене
усаглашене су прописима о заштити података о личности у погледу евиденција које
води АБС, садржине CPC образца и квалификационе картице. Прецизно је
прописано да возачи којима је управљање возилом основно занимање када
управљају возилом, односно скупом возила категорије: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE,
D1E, уз конкретне изузетке, морају поседовати почетни или периодични CPC и
квалификациону картицу или морају поседовати CPC и уписан код заједнице „95“
у возачкој дозволи.
Услови за стицање почетног CPC су: возачка дозвола са неком од наведених
категорија, прописана обука и стручни испит. Изузетно почетни CPC издаће се
возачима којима је управљање моторним возилом основно занимање, ако управљају
возилима наведених категорија у тренутку ступања на снагу Закона, возачима који
у року од годину дана од дана ступања на снагу прописа стекну право на управљање
возилом неком од наведених категорија и возачима који већ имају право на
управљање возилом неком од наведених категорија. Рок важења почетног CPC је
5 година. Периодични CPC, са роком важења од 5 година, издаваће се возачима који
су присуствовали обуци на обавезним семинарима унапређења знања у трајању од
најмање 35 сати у периоду од 5 година пре добијања наредног CPC и о томе поседује
потврду о завршеној обуци. Изузетно АБС може омогућити да возач не мора
присуствовати обавезним семинарима унапређења знања сваке године у трајању од
7 часова, с тим да мора присуствовати укупно 35 часова у наведеном петогодишњем
периоду. Обуку за стицање почетног CPC и обуку на обавезним семинарима
унапређење знања за стицање периодичног CPC врши правно лице које испуњава
прописане услове и које добије дозволу од АБС. Ближе услове које мора да
4
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испуњава правно лице које врши обуку: садржај обуке, начин полагања стручног
испита, евиденције и начин вођења, на предлог АБС прописује министар надлежан
за послове саобраћаја. Средње стручне школе које образују лица за образовни
профил возач моторног возила дужне су да испуњавају прописане услове и да у
наставне планове и програме уграде прописане садржаје. АБС организује и
спроводи стручни испит и испит провере знања, води регистар возача у
електронском облику са подацима о стручном испиту, издатом и обновљеном CPC
и квалификационим картицама.
4.3.

Обука возача којима је одузета возачка дозвола

Решења у постојећем ЗБС о организацији обуке возача којима је одузета возачка
дозвола због управљања моторним возилом у саобраћају на путу на несавестан и
непрописан начин, усаглашена су са терминима Закона о прекршајима уз измене
које се односе на издавање пробне возачке дозволе. Услове које мора да испуни лице
да му се изда возачка дозвола, после одузимања су: лекарско уверење о здраственој
способности, присуствовање семинару из области безбедности саобраћаја, положен
испит из области безбедности саобраћаја , извршене мере забране управљања
моторним возилом, извршене обавезе плаћања новчаних казни за саобраћајне
прекршаје или кривична дела и издржане казне затвора за прекршаје због којих су
изречени казнени поени. Евиденције о казненим поенима води Министарство
унутрашњи послова полиција према евиденцијама возача. Казнени поени изречени
возачу са пробном возачком дозволом преносе се у евиденцију возача по истеку
пробне возачке дозволе. Организацију обуке, полагање испита и вођење евиденција
обавља АБС као поверене послове. У циљу прописног и савесног обављања
семинара унапређења знања и полагања испита из безбедности саобраћаја у ЗБС и
подзаконским актима прописани су високи критеријуми у погледу услова које мора
да испуњавају испитивачи и извођачи обуке.
4.4.

Обука из прве помоћи

Прописана је обавезна обука и полагање испита из прве помоћи пре издавања
возачке дозволе, осим дозволе за управљање моторним возилом категорије F и M.
Обуку и полагање испита организује и спроводи Црвени крст Србије или друга
здраствена установа која испуњава прописане услове које прописује министарство
надлежно за послове здравља.

5.

ДИСКУСИЈА НОРМАТИВНОГ УРЕЂЕЊА ОБУКЕ ВОЗАЧА

У предлогу текста Измена закона у основи прихваћене су вредности и циљеви
прописани у стратешким документима Републике Србије о безбедности саобраћаја
и актима Европске уније. Међутим, и даље, остаје непрецизно и непотпуно
прописано праћење и валоризација процеса обуке са стручног аспекта, а не само са
организационог аспекта. Тешко је закључити шта то за праксу значи да је
оспособљавање кандидата за возаче делатност од општег интереса. Посебно
имајући у виду да од успешности и ефикасности система образовања кандидата за
7
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возаче, у великој мери, зависи ефикасност укупног система безбедности у
саобраћају једне државе (Вујанић ет ал, 2009:245). На пример нису јасно
нормативно прописане снове: истраживања и праћења ефеката обуке, улога
удружења аутошкола, улазак и излазак из тржишта пружања услуга обуке,
утвђивања стручног и педагошког надзора и сл. Предложене измене Закона
наслањају се на Стратегију где су дате оцене и правци активности за деловање
аутошкола у постизању циљева безбедности саобраћаја на путевима, а да се пре тога
није извршила анализа стања и проблема, као код других сегмета безбедности
саобраћаја на путеима. Остварити ефективан утицај на младе возаче, је могуће кроз
основно оспособљавање и допунску обуку. Питање је да ли ће предложена решења
допринети успостављању одрживог система ефикасне обуке возача. Наиме нису
извршене битније измене организације и функционисања правног лица које врши
оспособљавање кандидата за возаче, статуса и обавеза физичких лица која у том
правном лицу обављају послове оспособљавања (инструктор вожње, предавач и
испитивач), кандидата и надлежних државних органа кроз обављања послова
надзора и преко испитивача у испитној комисији. Само делимично је уређена обука
возача после стечене возачке дозволе
Веома је дискутабилна предложена обавеза да правно лице које врши
оспособљавање кандидата за возаче ван територије полицијске управе на којој се
налази седиште правног лица, мора основати Огранак и прибавити дозволу по истој
процедури као и приликом добијања претходне дозволе. Ова обавеза регистровања
Огранка није предвиђена ако се обука организује на подручју полицијске управе на
којој се налази седиште правног лица. То значи да правно лице са седиштем у
Београду које жели да обавља оспособљавање кандидата за возаче у Панчеву
(удаљено око 20km) мора основати Огранак. Али привредно друштво са седиштем
у Бору које жели да обавља оспособљавање кандидата за возаче у Кладову (удаљено
преко 100 km) не мора основати огранак. У вези услова које мора испуњавати
предавач теоријске обуке предложен је и услов „да је од престанка важења последње
забране управљања моторним возилом, протекло више од две године“.
Предложеном изменом, за предавач теоријске обуке, инструктора и испитивач
изједначен је критеријум издавања и одузимања лиценце ако им је изречена
заштитна мера забране управљања. Ценећи сврху заштитне мере забране управљања
моторним возилом, и садржај активности лица која изводе обуку, утори овог рада
су мишљења да је селективан приступ, одређен по садржају рада, тежини и
учесталости чињења прекршаја, био прихватњљивији уз заштитни период од једне
године.
Поставља се питање сврхе прописивања највише цене обуке, без одређивања и
најниже цене обуке. Ниска цена и то она испод цене коштања обуке утицаће на
квалитет. Овакав концепт тешко ће се искључити кроз контролу и надзор надлежних
органа.
У предложеним изменама пракса допунске обуке возача обухваћена је само
начелно у члану 6 Закона, у оквиру традиционалних институција саобраћајног
васпитања и образовања. Савремена пракса допунска обука возача, по свим
стручним истраживањима, значајно доприноси толерантнијем, безбеднијем и
одговорнијем понашању у саобраћају5. Зашто у предлогу Измена Закона није правно
Деспић., Д, и др., (2017), Припрема војних возача као елеменат унапређења саобраћаја; Ковачевић
Јелена, (2017), Примери едукације младих на тему безбедног понашања у саобраћају кроз пројекте
5
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уређена допунска обука возача прилагођена популацији којој је намењена и
усклађена са циљевима који се желе постићи у безбедности саобраћаја.
Велики број предложених измена у Закону односи се на информациони систем
оспособљавања кандидата за возаче, или је у вези с њим. То је сасвим разумљиво с
обзиром на сложеност и обимност процеса оспособљавања кандидата за возаче и
потребе праћења и надзора у овој области. Предложене измене и допуне усаглашене
су са прописима о заштити података о личности.

6.

ЗАКЉУЧАК

Анализа предлога измене Закона о безбедности саобраћаја на путевима, указује
да су предложене измене базиране и усмерене на успостављање информационог
система у обуци возача, конкретније одређивање организационе структуре уз
преузимање одређених одредби из пратећих правилника и подизање на ниво закона.
Информациони систем треба да допринесе систематичнијем праћењу
организационе структуре и процеса у обуци возача и решавању проблема
недовољног броја полицијских службеника за вршење надзора над правним лицима
која спроводе оспособљавање кандидата за возаче. Организациона структура
конкретизована је прцизирањем критеријума које морају испуњавати правна и
физичка лица у обуци возача. Укључивање одређених одредби из пратећих
правилника, кроз законско прописивање даје им се већи значај. Очекивати је да ће
предложене измене дати одређене, али не и оптимално могуће, односно очекиване
ефекте. У постојећем тексту и предложеним изменама Закона, нејасно се уочавају
одредбе које треба да допринесу функционално процесним променама у
конкретизовању циљева обуке, садржаја обуке и праћења исхода, евалуације и
ефеката обуке. Одредбе које ће подржавати наведене садржаје треба јасно
прописати Законом уз обавезу разраде кроз пратеће правилнике. Пракса указује да
је у постојећим моделима обуке заступљен правно формални приступ усмерен
искључиво на стицање знања ради полагање тестова и стицање вештина ради
полагања практичног дела испита. Став је аутора да Измене закона треба да
допринесу промени постојеће праксе оспособљавања кандидата за возаче и
допунске обуке возача. Основни циљ и сврха Измена закона у области обуке возача
треба да буде остваривање веће одрживе безбедносту кроз квалитетнију изградњу и
промену свести, ставова, знања и вештина управљања моторним возилом,
уважавајући савремене захтеве безбедности саобраћаја. У Предлогу закона
конкретизована је обука возача којима је управљање возилом основно занимање,
канцеларије за младе Чачак; Милинић. Б., и др.,(2016), Први резултати истраживања утицаја
допунске обуке возача са пробном возачком дозволом на безбедност саобраћаја; Ненад Џагић и др.,
(2016), Дообука возача у привредним друштвима; Милинић. Б. и др., (2015) Концепт обуке возача;
Алимпић. З., (2015), Унапређење знања, ставова и понашања у безбедности саобраћаја кроз обуку
и оспособљавање запослених пример добре праксе у НИС Нафтагас транспорт доо; Безбедност
саобраћаја у локалној заједници, Зборник радова; Гордић. Р, и др., (2010), Едукација и унапређење
знања возача моторних возила у складу са прописима ЕУ, Превенција саобраћајних незгода на
путевим 2010, Зборник радова; Лазић. С., (2002), Курс дефанзивне вожње-савремени концепт
програмираног допунског усавршавања и кондицирања возача, Научно-стручни скуп, Систем обуке
возача, Зборник радова, Пословно удружење аутошкола Београд.
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целокупан садржај усклађен је са постојећим директивама ЕУ (203/59), којима се
уређује област професионалних возача и издавања CPC сертификата. Организација
обуке возача којима је одузета возачка дозвола због управљања моторним возилом
у саобраћају на путу на несавестан и непрописан начин није битније мењана.
Добровоњна допунскa обука намењена младим возачима после стечене возачке
дозволе, возачима са дужим прекидима у управљању возилом, безбедним возачима
да своје знање и вештине управљања возилом подигну на виши ниво и возачима са
захтевима за специјализоваване облике обуке, Изменама закона није обухваћена. У
будућим припремама измена прописа у области обуке возача треба укључити:
истраживања најбоље европске праксе у обуци возача, целовите стручне анализе
постојећег стања у обуци возача посебно са аспекта ефеката обуке, захтеве
савременог саобраћаја у погледу возачких ставова, знања и вештина, ставове
кандидата за возаче и возача.

7.
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НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
LEVEL CROSSINGS REGULATIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Јово Милановић1
Резиме: Путни прелази, као место укрштања две врсте саобраћајница (пруга и пут) и два вида
саобраћаја (железнички и друмски), генерише ризике у одвијању како железничког тако и
друмског саобраћаја. Ови ризици су већи због чињенице да на 3.739 километара јавне
железничке инфраструктуре на територији Републике Србије (без путних прелаза на
индустријским колосецима и индустријским железницама) имамо 2.158 путних прелаза или
да на једном километру јавне железничке инфраструктуре имамо нешто мање од два путна
прелаза. Основни задатак надлежних државних органа је да кроз нормативну регулативу
уреде ову област у циљу свођења ризика на путним прелазима на прихватљив ниво. Да би се
то постигло прописи морају да буду прецизни, јасни и усклађени. Рад се бави прегледом
прописа, како законских тако и подзаконских, који уређују питања одржавања и коришћења
путних прелаза на територији Републике Србије од стране заинтересованих субјеката. Такође
се бави и прегледом основних обавеза за управљача јавне железничке инфраструктуре и
управљаче путева које су проистекле из прописа који уређују област путних прелаза.
Кључне речи: путни прелаз, прописи, друмски саобраћај, железнички саобраћај, управљачи
Abstract: Levelcrossings, as a crossing point between two types of traffic (rail and road), generate
risks in traffic flow of both rail and road traffic. These risks are even higher due to the fact that along
3739 km of railway public tracks on the territory of Republic of Serbia (not including level crossings
on industrial railways), there are 2158 level crossings or little less than two level crossings per each
kilometer. The main task of the competent national authorities is to regulate this field through
regulatory rules in order to lower the risks on level crossings toanacceptablelevel. To achieve that,
regulatory rules must be exact, explicit and to accord with one another. This paper gives a review of
the regulatory rules, such as laws and bylaws, which regulate the maintenance and the use of level
crossings on the serbian territory by interested parties. It also deals with the review of basic
obligations of the public railway and road managers.

Јово Милановић, дипл.инж.саобраћаја, Инспектор за железнички саобраћај, Покрајински секретаријат
за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, Р. Србија, e-mail –
jovo.milanovic@vojvodina.gov.rs
1
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1.

УВОД

Путни прелаз је место на којем се генеришу безбедносни ризици од два вида
саобраћаја и то друмског и железничког. Због виоког ризика који се појављује како
код учесника у друмском тако и код учесника у железничком саобраћају управљач
јавне железничке инфраструктуре и управљач путева предузимају максималне
напоре како би се заштитила безбедност учесника у саобраћају преко путних
прелаза.
Саобраћај на путним прелазима се обезбеђује у зависности од густине
саобраћаја, месних услова и прегледности и других техничких карактеристика
железничке пруге. Тако је на укупној грађевинској дужини јавне железничке
инфраструктуре у Републици Србији од 3.739 km, евидентирано укупно 2.158 путна
прелаза од чега је 540 путних прелаза или 25,02% осигурано сигурносним уређајима
(браници, полубраници, светлосни сигнални знаци...). Осталих 1.618 путних прелаза
или 74,98% је осигурано саобраћајним знацима на путу и зоном потребне
прегледности.
Железница је техничко-технолошка целина, која због својих специфичности
(велика маса воза, дуг зауставни пут воза, немогућност доношења самосталних
одлука о вожњи воза од стране машиновође и тд.), у редовним ситуацијама одвијања
саобраћаја, има апсолутни приоритет у односу на учеснике у друмском саобраћају.
Међутим због непоштовања ове чињенице имамо случај да се у периоду од
01.01.2012.-01.12.2017. године на путним прелазима на јавној железничкој
инфраструктури догодило укупно 403 несреће а да је одговорност учесника у
друмском саобраћају и трећих лица 398 пута или 98,76%. Одговорност железничких
радника који су управљали возом је свега у 5 несрећа или 1,24%. Разлози овакве
асиметрије одговорних за несреће на путним прелазима у испитиваном периоду су
многобројни и о томе се морају спроводити додатна истраживања.
Овај рад има за циљ да омогући преглед важећи нормативни правни акти у
Републици Србији који уређују област путних прелаза. Такође се даје преглед
одредби Нацрта Закона о железници у делу који је уредио област путних прелаза и
кратак осврт решавање питања путних прелаза у Европи.

2.
2.1.

НОРМАТИВА КОЈА УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА

Појам „путни прелаз“

Управљач јавне железничке инфраструктуре предузима мере са управљачем
путева да се безбедносни ризици на путним прелазима сведу на минимум. Те мере
али и друге активности око путних прелаза се предузимају искључиво у складу са
законском и подзаконском регулативом. Због тога прописи који уређују област
путних прелаза морају да буду јасни и прецизни.
Прописе који уређују путне прелазе доносе се за управљаче различитих видова
саобраћаја (друмски и железнички), односно управљач јавне железничке
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инфраструктуре и управљачи путева су област путних прелаза уредили у својим
материјалним законима. Вероватно због различитих струка (друм/железница) које
су уређивале ову област појављују се различити изрази за место укрштања пруге и
пута. На пример:
 појам „путни прелаз“ је дефинисан у Закону о железници: то је место
укрштања железничке пруге која припада јавној железничкој
инфраструктури, индустријској железници или индустријском колосеку
и пута у истом нивоу, који обухвата и укрштање тих колосека са
пешачком или бициклистичком стазом;
 појам „укрштај пруге и пута“ је дефинисан у Закону о безбедности и
интероперабилности железнице: то је прелазак друмских возила преко
железничке пруге;
 појам „укрштај“ је дефинисан у Закону о јавним путевима: то је место
укрштања пута и железничке инфраструктуре.
 Појам „прелаз пута преко пруге“ је дефинисан у Закону о безбедности
саобраћаја на путевима: то је место на којем се у истом нивоу укрштају
пут и железничка или трамвајска пруга.
Различити термини за укрштај две саобраћајнице различитих видова саобраћаја
(друмски и железнички) довео је до тога да данас имамо непотребне расправе у
стручној јавности о термину који има апсолутно исто значење.
Из претходно наведених дефиниција констатујемо да се термин „путни прелаз“
употребљава код управљача јавне железничке инфраструктуре а термин „укрштај“
или „прелаз пута преко пруге“ код управљача путева. Ако анализирамо термине
долазимо до дилеме: “Да ли прелази пруга преко пута или пут преко пруге?“.
Управљачи пута полазе од претпоставке да пут прелази преко пруге и због тога
користи наведене изразе. Међутим пруга је техничко-технолошка целина у којој
возови имају предност у односу на друмске учеснике у саобраћају. Друмска
саобраћајница се физички прекида 3м од осе колосека и с једне и са друге стране и
технички се прилагођава преласку преко пруге (гумени панели, коловозна асфалтна
површина, калдрмисање, бетонски блокови и тд.). Из овог се да закључити да пут
прелази преко пруге а не пруга преко пута. Због тога би требао да се усвоји
јединствен израз „путни прелаз“ о коме не би требале да се отварају расправе.
2.2.

Закони који уређују путне прелазе

Безбедно одвијање како железничког тако и друмског саобраћаја на путним
прелазима је утемељено у законској регулативи. То је оквир који дефинише обавезе
у поступању оба учесника у саобраћају. Закони који уређују област путних прелаза
су:
 Закону о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/2013 и 91/2015);
 Закону о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени
гласник РС", бр. 104/2013 и 66/2015 – други закон и 92/2015);
 Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013);
 Закону о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС",
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/2015 -др.
закон и 9/2016 –одлука УС);
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2.2.1.

Закон о железници

Овај закон најдетаљније прописује обавезе и одговорности везане за путни
прелаз.
Тако се чланом 3. тачка 40.) уређује појам путног прелаза: „путни прелаз је место
укрштања железничке пруге која припада јавној железничкој инфраструктури,
индустријској железници или индустријском колосеку и пута у истом нивоу, који
обухвата и укрштање тих колосека са пешачком или бициклистичком стазом.“
У члану 4. прописано је да железничку инфраструктуру обухвата и изграђени
путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и пута са обе стране
колосека у ширини од три метра мерено од осе колосека, укључујући и простор
између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.
У члану 49. је прописана обавеза управљања саобраћајем за управљача јавне
железничке инфраструктуре и управљача пута као и обавеза стварања услова за
безбедан прелазак места укрштања на инфраструктури којом управља сваки од
управљача као и обавеза управљања изменом саобраћаја током извођења радова на
санацији путних прелаза. Овим чланом су прописани и технички услови за путне
прелазе (најмање растојање између два узастопна путна прелаза, начин усмеравања
некатегорисаних путева на јавни пут који прелази преко железничке
инфраструктуре, одређивање места укрштања).
У члану 49а. су прописане обавезе подмирења трошкова насталих приликом
грађења путног прелаза на захтев локалне самоуправе, привредног друштва или
другог правног лица или предузетника.
У члану 49б. је прописан начин прибављања сагласности за отварање или
укидање путног прелаза од стране надлежног Министра.
У члану 49в. су прописане обавезе подмирења трошкова насталих приликом
измене путног прелаза надвожњаком или подвожњаком.
У члану 49г. је прописана обавеза управљача железничке инфраструктуре и
управљача пута ако изградњом железничке или путне инфраструктуре доведу до
градње путног прелаза.
У члану 52. је прописана обавеза одржавања железничке инфраструктуре, а
путни прелаз је саставни део железничке инфраструктуре, у стању које обезбеђује
безбедан и несметан железнички саобраћај, као и квалитетан и уредан превоз, а у
складу са прописима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и
техничким прописима и стандардима, као и обавеза сталног надзора и
функционалног испитивање, као и отклањања утврђених недостатака.
У члану 52а. је прописана обавеза управљача железничке инфраструктуре и
управљача пута да закључе уговор којим ће ближе уредити међусобне односе у
погледу путних прелаза и у тим оквирима утврдити врсту и обим радова на
одржавању коловоза и време извођења тих радова, висину трошкова за осигурање
безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу, начин плаћања трошкова и
рокове трајања уговора.
У члану 55а. је прописана обавеза спровођења мера за управљача железничке
инфраструктуре и привредног субјекта који обавља делатност одржавања путних
прелаза како би се одвијао безбедно саобраћај на путним прелазима. Такође су
прописани и износи трошкова које морају да сносе управљач железничке
инфраструктуре и управљачи путне инфраструктуре.
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У члану 55б. је прописано да се о путном прелазу и осигурању безбедног и
несметаног саобраћаја на путном прелазу стара управљач железничке
инфраструктуре а да делове пута са обе стране путног прелаза одржава управљач
пута на начин да се омогућава безбедан и несметан железнички саобраћај.
2.2.2. Закон о безбедности и интероперабилности железнице
Овим законом су прописане безбедносне мере на путним прелазима.
Тако је 128. чланом овог закона прописан место које је дозвољено за прелазак
друмских возила односно пешака и бициклиста, начин обезбеђења саобраћаја на
путним прелазима за учеснике у друмском саобраћају и железничког саобраћаја и
првенство пролаза воза у односу на учеснике у друмском саобраћају.
Чланом 129. су прописани технички услови за укрштање железничке пруге и
пута, пешачке или бициклистичке стазе, као што су: услови који морају бити
испуњени за укрштање пруге и пута, висина контактног проводника изнад шина,
удаљеност, висина и обележавање заштитних капија и неопходне димензије код
подвожњака и обележавање истих.
2.2.3. Закон о јавним путевима
Овај закон у члану 2. тачка 31) дефинише појам „укрштај“ као место укрштања
два пута, пута и железничке инфраструктуре или укрштање пута са другим
инфраструктурним системима ван нивоа.
Чланом 32. је прописана забрана укрштања државног пута I реда са железничком
пругом у истом нивоу.
У члану 33. је прописана обавеза обезбеђивања зоне потребне прегледности у
складу са прописима као и забрана подизања засада, ограда и дрвећа као и других
препрека у зони потребне прегледности. Даље је прописана обавеза власнику,
односно непосредном држаоцу земљишта које је у зони потребне прегледности да
на захтев управљача пута уклони све препреке које заклањају видик учесницима у
друмском саобраћају у зони потребне прегледности са правом на накнаду штете од
управљача пута.
2.2.4. Закону о безбедности саобраћаја на путевима
Овај закон у члану 7., став 1., тачка 28. дефинише да је прелаз пута преко пруге
место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка или трамвајска пруга.
Чланом 55. се забрањује возачима претицање или обилажење на путним
прелазима.
Чланом 66. се забрањује возачима заустављање и паркирање возила на путном
прелазу, односно на одстојању мањем од пет метара од прелаза, као и у близини
железничке пруге, односно трамвајских шина, ако се тиме спречава саобраћај
возила која се крећу по шинама.
Члановима 100. и 101. се прописују обавезе учесника у саобраћају преко путних
прелаза. Овим одредбама је прописана обавеза возача у друмском саобраћају да
пропусти шинско возило које се креће по прузи и да приликом приближавања
путном прелазу подеси кретање возила тако да га може зауставити пред путним
прелазом.
Члан 137. прописује начин регулисања саобраћаја на путном прелазу са светлима
црвене боје а члан 149. прописује начин рада светлосних саобраћајних знакова
којима се најављује приближавање воза путном прелазу и обавезује учеснике у
друмском саобраћају да се зауставе.
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Чланом 153. је детаљно прописано обележавање прелаза пута преко железничке
пруге.
2.3.

Подзаконски акти који уређују путне прелазе

Два основна подзаконска акта који ближе уређују начин укрштања железничке
пруге и пута су:
 Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или
бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и
мерама за осигурање безбедног саобраћаја ("Службени гласник РС", бр.
89/2016) (у даљем тексту: Правилник о укрштању пруге и пута) и
 Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр.
85/2017).
2.3.1. Правилник о укрштању пруге и пута
Сходно члану 49. став 5. Закона о железници и члану 129. став 8. Закона о
безбедности и интeрoпeрaбилнoсти жeлeзницe надлежни министар за послове
саобраћаја је донео Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута.
Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута уређује:
 начин укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке
стазе у нивоу колосека и ван нивоа колосека;
 мера за осигурање саобраћаја на путним прелазима и
 одступања од прописаних мера.
У пракси се често појављују термини: „непоседнут путни прелаз“ и „неосигуран
путни прелаз“. То су у прописима неутемељени изрази. Овде се мора прецизно
разјаснити да не постоји „непоседнут путни прелаз“. Овај израз је неосновано
користио управљач јавне железничке инфраструктуре због проблема са
недовољним бројем железничких радника (отправници возова и чувари путног
прелаза) и који су имали задатак да манипулишу са уређајима путног прелаза. Због
тога су у својим интерним актима увели ознаку којом су означавали на којим путним
прелазима нису ангажовани железнички радници (црни ромб поред путног прелаза
у Књижици реда вожње). Укидањем ове ознаке од стране Дирекције за железнице
управљач је морао да поседне службена места железничким радницима који су
манипулисали са уређајима путног прелаза.
Неосновано се користи, од многих који не познају регулативу која уређује област
путних прелаза, израз „необезбеђен путни прелаз“. Међутим, постојећа правна
регулатива је дефинисала да је путни прелаз УВЕК ОБЕЗБЕЂЕН. Другим речима,
не постоји необезбеђен путни прелаз а уколико постоји као такав ризик на њему је
критичан и безусловно се мора ОДМАХ обуставити саобраћај преко истог док се не
уведе једнан од шест нивоа обезбеђења прописаних Правилником о укрштању пруге
и пута:
 саобраћајним знацима на путу и зоном потребне прегледности;
 светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на путу;
 аутоматским полубраницима са светлосним саобраћајним знацима и
саобраћајним знацима на путу;
 браницима и саобраћајним знацима на путу;
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непосредним регулисањем саобраћаја на путном прелазу и посебним
мерама и
 заштитним оградама и саобраћајним знацима или мимоилазницама и
саобраћајним знацима на путним прелазима за пешаке и бициклисте.
Због непознавања ових чињеница новинари често, у најбољој намери, уводе
бомбастичне наслове о „неосигураним путним прелазима“.
2.3.2. Правилник о саобраћајној сигнализацији
Учесници у друмском саобраћају се саобраћајним знаковима на путу
обавештавају и упозоравају о наиласку на путни прелаз, врсти осигурања саобраћаја
на путном прелазу и удаљености од путног прелаза. Правилник о саобраћајној
сигнализацији прописује услове под којима се постављају одређени сигнални знаци
на путном прелазу.
Уколико се ради о путном прелазу на којем је саобраћај осигуран саобраћајним
знацима на путу и зоном потребне прегледности, неопходно је учесника у друмском
саобраћају упозорити сигналиним знаком: „укрштање пута са железничком пругом
без браника или полубраника“ (I -33).
На удаљености 240 м од путног прелаза се поставља сигнални знак I-33 и овај
знак се поставља на стуб од знака „приближавање месту укрштања пута и
железничке пруге” (I-35).

На непосредној удаљености од путног прелаза се постављају сигнални знаци:
 „Андрејин крст“ који означава наилазак на укрштање пута и железничке
пруге у нивоу са једним колосеком (I-34), односно са два или више
колосека (I-34.1) и
 „Обавезно заустављање” (II-2) који означава наредбу возачу да мора да
безусловно заустави возило и уступи првенство пролаза железничким
возилима која се крећу пругом.
Уколико се ради о путном прелазу на којем је саобраћај осигуран светлосним
саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на путу, неопходно је учесника у
друмском саобраћају упозорити сигналиним знаком: „укрштање пута са
железничком пругом без браника или полубраника“ (I -33) који се поставља на 240
м испред путног прелаза, заједно са сигналним знаком I-35. На непосредној близини
испред путног прелаза постављају се сигнални знаци I-34 или I-34.1 и сигнални знак
„Семафор за регулисање прелаза пута преко железничке пруге у истом нивоу“ (VI9). У овом случају није потребно постављати сигнални знак II-2 јер сигнални знак
VI-9 служе за најаву приближавања воза. Обавеза учесника у друмском саобраћају
је да, приликом активирања семафора безусловно зауставе возило и уступе
првенство пролаза железничким возилима која се крећу пругом.
Уколико се ради о путном прелазу на којем је саобраћај осигуран аутоматским
полубраницима са светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на
путу неопходно је учесника у друмском саобраћају упозорити сигналиним знаком:
„укрштање пута са железничком пругом са браницима или полубраницима“ (I -32),
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који се поставља на 240 м испред путног прелаза, заједно са сигналним знаком I-35.
На непосредној близини испред путног прелаза постављају се сигнални знаци I-34
или I-34.1 и сигнални знак VI-9. И у овом случају није потребно постављати
сигнални знак II-2 јер сигнални знак VI-9 служе за најаву приближавања воза.
Обавеза учесника у друмском саобраћају је да, прилком активирања семафора
безусловно зауставе возило и уступе првенство пролаза железничким возилима која
се крећу пругом.
Уколико се ради о путном прелазу на којем је саобраћај осигуран браницима и
саобраћајним знацима на путу неопходно је учесника у друмском саобраћају, на 240
м испред путног прелаза (заједно са сигналним знаком I-35) упозорити сигналиним
занком I-32 да наилазе на путни прелаз са браницима или полубраницима. На
непосредној близини испред путног прелаза се постављају сигнални знаци I-34 или
I-34.1. Није потребно постављати сигнални знак II-2 јер положај браника или
полубраника указује да се ради о дозвољеном или недозвољеном прелазу преко
путног прелаза. Обзиром да је сигнални знак II-2 безусловно заустављање учесника
у друмском саобраћају, онда би сваки возач који не заустави возило када су браници
или полубраници подигнути правио саобраћани прекршај а уколико би се свако
возило заустављало поштујући саобраћајни знак стварали би се непотребни застоји
у саобраћају што би посебно било изражено на фрекфентним путевима.

У пракси, нажалост, постоји шаренило код постављања сигналних закова на
путним прелазима што ствара велике материјалне трошкове али и забуну код возача.
На следећој слици је приказан неправилно сигналисан путни прелаз. У овом случају
ученици у друмском саобраћају сваки пут, ако се не зауставе испред сигналног знака
II-2, праве саобраћајни прекршај.

Слика 1. Неправилно сигналисан путни прелаз

3.

ОДРЕДБЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ЖЕЛЕЗНИЦИ

Нацрт Закона о железници, који је прошао јавну расправу у периоду од 01.09.24.09.2017. године, уредио је област путних прелаза као посебну целину. Тачније у
8. подпоглављу које се назива „8. Путни прелази, реконструкција и одржавање
путних прелаза“, у десет чланова су прописана све одредбе које уређују област
путног прелаза.
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Новине које доноси Нацрт закона о железници у односу на актуелни Закон о
железници а које се односе на област путних прелаза су:
 све одредбе се налазе у једном подпоглављу за разлику од важећег
Закона о железници где су одредбе о путним прелазима „разбацане“ од
члана 3. до члана 55б. тако да се тешко прате;
 уводи се нови појам “оператор услужног објекта” који има обавезе
према путним прелазима као и управљач јавне железничке
инфраструктуре;
 управљач јавне железничке инфраструктуре, који обуставља превоз
пругом, биће дужан је достави управљачу пута захтев за уклањање
саобраћајних знакова на путу којим се упозоравају учесници у друмском
саобраћају на путни прелаз, а железничке елементе путног прелаза и
уређаје за затварање саобраћаја на путном прелазу ће привремено
уклонити, док траје време обуставе превоза. Слична обавеза је тренутно
у подзаконском акту.
 управљач јавне железничке инфраструктуре се обавезује да закључи
уговор о одржавању путног прелаза са управљачем пута на период до
максимално 10 година, за разлику од трајног закључивања уговора како
је актуелним Законом о железници дефинисано. Како су поједине
локалне самоуправе добиле забрану склапања уговора на дужи период,
ова законска обавеза је била неспроводива.
 даје се право и обавеза управљачу јавне железничке инфраструктуре да,
уколико није закључен уговор са управљачем пута, о трошку управљача
пута обави неопходне радове а управљач пута у року од 30 дана да
исплати настале трошкове.
 прописује се обавеза управљачу јавне железничке инфраструктуре да
прегледности у ширини путног прелаза одржава управљач јавне
железничке инфраструктуре. Овај део зоне потребне прегледности је
био предмет размимоилажења два управљача јер није прецизно
дефинисан у актуелном Закону о железници.
 уводи се сходна примена одредби подпоглавља 8. на власнике
индустријских колосека. У важећом Закону о железници није
препозната обавеза власника индустријског колосека према путним
прелазима.
Овим новинама се омогућава брже и лакше сналажење у законској регулативи
јер су до сада одредбе закона биле „разбацане“ по садржини без јаснијег прегледа.

4.

ЕВРОПСКА ПРАКСА

Уређење области путних прелаза на нивоу Европске уније није решавано
посебним директивама већ је решавање тог питања препуштено националним
законодавствима. Међутим питања безбедности на путним прелазима су само један
мали сегмент остварења заједничких сигурносних циљева које је Агенција Европске
уније за железницу (ЕРА) спровела кроз зајеничке сигурносне методе а у скаду са
Директивом 2004/49/ЕЗ.
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Пруге великих брзина у Европи захтевају решавање безбедности саобраћаја на
путним прелазима денивелацијом путног прелаза. Међутим, пошто је ово најскупље
решење, примењена је обавеза смањивања броја путних прелаза и свођење више
путних прелаза на један који је осигуран са максималним осигурањем (браници и
светлосни сигнали).
Оно што је такође важно истаћи је да су у већини земаља Европске уније
разрађени протоколи за случајеве несреће и незгоде на путном прелазу којима су
прописани поступци и начин успостављања саобраћаја након несреће или незгоде
на путном прелазу.

5.

ЗАКЉУЧАК

Овај рад представља приказ законске и подзаконске регулативе у Републици
Србији која уређује област путних прелаза. Циљ је био да се на једном месту укратко
представе прописи који уређују сва питања везана за безбедност и организовање
саобраћаја на путним прелазима.
Овај рад је указао да постоје различити терминолошки појмови за укрштање
железничке и путне инфраструктуре у нивоу. У циљу прихватања јединственог
појма образложено је зашто „путни прелаз“ треба да буде јединствен израз који
указује на место укрштања пруге и пута.
Рад приказује и сигналне знаке које поставља управљач путева испред путних
прелаза али и присуство непрописне сигнализације путног прелаза, тачније на
последицу постављања сигналног знака II-а („Обавезно заустављање“) на месту на
којем не треба постављати овај знак.
И на крају, циљ овог рада је анализа новина које су донеле одредбе Нацрта закона
о железници који се очекује да по хитном поступку уђе у Скупштинску процедуру.

6.
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ПРОЦЕС УСПОСТАВЉАЊА СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ
КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ
THE PROCESS OF ESTABLISHING THE АUTOMATED TRAFFIC
ENFORCEMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Горан Амиџић1, Горан Шмитран2, Гојко Везмар3
Резиме: Крајем 2015. године, МУП Републике Српске реализовао је прву фазу модернизације
опреме саобраћајне полиције, набавком стационарних и мобилних аутоматских система за
контролу саобраћајних прекршаја. У раду је дата студија примера савремених система које
користи Саобраћајна полиција Републике Српске са анализом резултата њихове примене
током прве две године.
Кључне речи: аутоматска контрола саобраћајних прекршаја, радар, камере за прекршаје,
контрола брзине возила, контрола проласка на црвено светло
Abstract: Purchasing of stationary and mobile automated traffic enforcement system at the end of
2015, The Ministry of Interior of The Republic of Srpska carried out the first phase of the police
equipment modernization.This paper brings a case study of modern enforcement systems used by
The Traffic police of The Republic of Srpska analyzing the results of their application for a period
of two years.
Keywords: аutomated traffic enforcement, radar, traffic enforcement cameras, speed enforcement,
red-light enforcement
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1.

УВОД

У свакодневном животу, грађани идентификују Саобраћајну полицију као
најодговоријег носиоца у систему управљања безбедношћу саобраћаја. Полицијски
службеници препознaти су као један од кључних чинилаца и кроз законодавство
(пре свега Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини), Стратегију безбједности саобраћаја Републике Српске 2013 – 2022,
Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2014-2018 и друге
документе који третирају област безбедности саобраћаја.
Саобраћајна полиција у чије опремање држава не издваја значајнија средства
заправо много више кошта државу него добро опремљена саобраћајна полиција.
Наиме, да би полицијски службеници у потпуности одговорили постављеним
задацима, односно да би могли спроводити квалитетну контролу саобраћаја, у циљу
постизања високог нивоа поштовања саобраћајних прописа, неопходна им је
савремена техничка опрема која прати полицијску праксу развијених земаља.
Побољшањем техничке опремљености увећава се ефикасност, што директно (за
исто време више обављеног посла) и индиректно (смањење социо-економских
трошкова саобраћајних незгода) доводи до повољнијих финансијких резултата.
Током протекле две године, МУП Републике Српске радио је на модернизацији
опреме саобраћајне полиције, набавком савремених стационарних и мобилних
аутоматских система за контролу саобраћајних прекршаја. Предмет овог рада су
репрезентативни примери стационарних и мобилних система са потпуно
аутоматизованом детекцијом и докуметовањем саобраћајних прекршаја.
Циљ рада је да кроз приказ основних техничко-функционалних карактеристика
савремене технологије и анализу резултата њене примене у Републици Српској,
допринесе развоју стратегије за контролу и санкционисање саобраћајних прекршаја
применом аутоматских система контроле. Пред ауторе је стављено неколико
задатака:
 Истражити који су били мотиви, очекивани резултати и сврха увођења
система аутоматске контроле саобраћајних прекршаја у Републици
Српској
 Анализирати и приказати основне принципе рада технологије
 Истражити и приказати најзначајније резултате за пре две године рада
система
 Дати предлог за даљи развој стратегије за контролу и санкционисање
саобраћајних прекршаја

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДОЛОГИЈА

Одабир теме и највећи део информација за овај рад потиче из непосредног
искуства аутора који се у оквиру свог посла свакодневно сусрећу са технологијом
аутоматске детекције саобраћајних прекршаја. За приказ и анализу најзначајнијих
техничко-функционалних карактеристика технологије додатно је коришћена
техничка документација произвођача и упутства за употребу.
Анализа ефеката рада система урађена је на основу података из месечних
извештаја Полицијске станице за обраду саобраћајних прекршаја у Бањалуци, као
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и Аналитичких извештаја Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
За два стационарна система у Бањалуци (локације Булевар Српске војске и насеље
Зелени Вир) обрађен је период од 01.11.2015. до 31.10.2017. године, док су за
мобилни аутоматски систем анализирани подаци из центара јавне безбједности
Бања Лука, Приједор и Добој, у периоду од 20.05.2016. до 19.06.2016. године.
Као меродавни показатељи ефеката примене система на безбедност саобраћаја
узети су број прекршаја, проценат возила у прекршају и просечан износ
прекорачења дозвољене брзине возила. Ограничење у примењеној методологији
анализе јесте непостојање прецизних података о стању анализираних показатеља на
предметним локацијама пре пуштања система у рад.
Поред тога, анализирани су и подаци из годишњих извештаја о саобраћајним
незгодама и њиховим последицама.

3.

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ КОНТРОЛЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Први стационарни систем за регистровање прекршаја прекорачења дозвољене
брзине кретања возила и проласка кроз раскрсницу за време док је уређајима за
давање светлосних саобраћајних знакова забрањен пролаз, МУП Реублике Српске
увео је у мају 2010. године. Веома брзо након пуштања у рад, возачи су на ове три
критичне деонице почели поштовати ограничења брзине, а број саобраћајних
незгода сведен је на минимум. То је био један од аргумената у корист иницијативе
за набавку нових система аутоматске контроле.
Овај први систем остао је усамљен све до друге половине 2015. године, када је
Министарство унутрашњих послова покренуло модернизацију опреме саобраћајне
полиције. Мотиви за увођење савремених уређаја за аутоматску контролу
саобраћајних прекршаја били су вишеструки.
Основни мотив била је потреба да се после дужег низа година осавремени
"арсенал" уређаја, пре свега за контролу брзине возила у саобраћају. Наиме, до тада
је полиција користила ласерске (ручне) радаре старије генерације, без фото/видео
снимања прекршаја. Осим тога, ови радари нису опремљени инфрацрвеним
осветљењем, што је у многоме ограничавало рад полицијских службеника у ноћним
условима.
Још један важан мотив била је појава негативног тренда броја смртно страдалих
лица у саобраћајним незгодама. Наиме, 2014. године достигнут је до тада историјски
минимум Републике Српске са 131 погинулим лицем, док је већ прва половина 2015.
године показала нагли пораст броја погинулих. Интензивним акцијама саобраћајне
полиције и применом нове опреме, негативан тренд ублажен је до краја године, па
је 2015-а завршена са 150 погинулих лица.
Занимљиво је напоменути да је постављању стационарног система на критичној
тачки у Зеленом Виру у многоме допринела грађанска иницијатива становника овог
насеља. Наиме, као последица брзе вожње кроз ово насеље, годинама уназад често
су се дешавале саобраћајне незгоде, а било је и незгода са погинулим и тешко
повређеним лицима. Пешаци су посебно били изложени ризику. Грађани су били
истрајни у свом захтеву према надлежним органима, тражећи постављање
стационарног система за контролу прекршаја, што се коначно и остварило крајем
октобра 2015. године. То је добар пример како локална заједница може да се избори
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за решавање црне тачке која је била горући проблем који је годинама тиштио
становнике овог села.
3.1.

Стационарни системи за аутоматску контролу прекршаја

На основу потреба за хитно смиривање саобраћаја на критичним локацијама у
Бањалуци и Зеленом Виру, Министарство унутрашњих послова Републике Српске
поставило је два стационарна аутоматска система за контролу и документовање
саобраћајних прекршаја. Системи су пуштени у рад 30. октобра 2015. године.
Осим прекорачења дозвољене брзине возила и проласка за време црвеног светла
на семафору, ови системи омогућили су и контролу других врста прекршаја, као што
су непрописно скретање, непридржавање саобраћајних знакова, нерегистрована
возила, истек важења потврде о регистрацији и невраћање регистарских таблица у
законском року.
Архитектура стационарног система састоји се из сензора уграђених у коловозу
(индуктивне петље), стуба са уређајем за снимање прекршаја, блица за осветљење у
условима смањене видљивости, одговарајуће каблаже, електричне и комуникационе
опреме. Приликом евидентирања возила које је начинило саобраћајни прекршај,
систем бележи одговарајући дигитални фото и видео доказни материјал: две
фотографије високе резолуције у боји, видео снимак прекршаја и текстуалне
податке у мета фајлу.
Подаци се преносе и складиште на серверу, а обрађују се преко радних станица
у просторијама Полицијске станице за обраду прекршаја, где полицијски
службеници врше верификацију прекршаја, слање обавештења о прекршају, а након
тога покретање прекршајног поступка.
3.2.

Мобилни систем за аутоматску контролу прекршаја

Како би се омогућила контрола брзина возила у саобраћају на било којој деоници
и на било ком месту, набављени мобилни аутоматски радари засновани на тзв. дуал
радар технологији. Ови уређаји раде искључиво у аутоматском моду, и у стању су
да контролишу брзину возила у више саобраћајних трака. Једна од дважних
оперативних предности овог уеђаја је рад у екстремним условима, нпр. на киши у
ноћним условима, итд. За предметну анализу посебно је корисна и његова функција
бројања саобраћаја, тако да осим што имамо податке о возилима у прекршају, знамо
и колико је укупно возила прошло кроз радарски сноп, односно посматрани пресек
пута.
Мобилни дуал радар опремљен је инфрацрвеним осветљењем за снимање у
ноћним условима и условима смањене видљивости. Принцип рада овог радара
заснива се на мерењу разлике фреквенције, између емитованог и рефлектованог
радарског зрака од контролисаног возила (Доплеров ефекат), на основу које се
израчунава брзина кретања возила. Назива се "дуал радар" јер има двоструки
радарски сензор, који му осим поузданих разултата омогућава и аутоматско
одређивање саобраћајне траке у којој се креће возило и једнозначну идентификацију
возила у прекршају. Практично, овај уређај има све најважније функционалности
стационарног система, што га заједно са његовом мобилношћу чини изузетно
ефикасном и ефективном технологијом. Подаци на уређају су у потпуности
заштићени од неовлашћеног приступа, а обрађују се на истом месту (Полицијска
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станица за обраду прекршаја), у истој софтверској апликацији и по истој процедури
као и подаци са стационарних система.

Слика 1. Мобилни дуал радар на киши у ноћним условима (фото: Г. Везмар)

3.3.

Процесуирање прекршаја

По завршетку поступка обраде фотографија прекршаја, полицијски службеник
или стручни сарадник припрема и штампа захтев за давање података о лицу које је
управљало возилом у време почињења прекршаја правним лицима, а физичким
лицима доставља се обавештење о прекршају и прекршајни налог.
У обавештењу о прекршају наведени су сви потребни подаци, а власник возила
се поучава о поступку уколико је он управљао возилом у време када је прекршај
почињен, као и о поступку уколико је његовим возилом управљало друго лице.
Поред тога, власницима возила који добију обавештење о прекршају или захтев за
давање података омогућено је да остваре увид у фотографије почињеног прекршаја
на интернет страници Министарства: www.mup.vladars.net. Начин провере
фотографија веома је једноставан, а фотографије су доступне 30 дана од дана слања
обавештења о прекршају.
Власник возила који није, у време када је прекршај почињен, управљао возилом
доставља надлежној организационој јединици податке у виду изјаве, о лицу које је
управљало возилом. Подаци морају да садрже неопходне генералијске податке за
покретање прекршајног поступка, издавањем прекршајног налога.
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4.
4.1.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СИСТЕМА
Стационарни системи

Током прве две године рада (период 01.11.2015. - 31.10.2017.) два стационарна
система у Бањалуци (локације Булевар Српске војске и насеље Зелени Вир)
детектовaла су укупно 52722 саобраћајних прекршаја. У табели 1. дата је структура
прекршаја по категоријама.
Табела 1. Прекршаји по категоријама, стационарни системи Бања Лука,
01.11.2015. - 31.10.2017.

Члан

Врста прекршаја

Члан 234а. став 1,2. тачка 5.
Члан 235. став 1,2,4. тачка 5.

више од 30 km/h
црвено светло
нерегистровано, потврда о рег.
истекла више од 30 дана
истек важења потврде о
регистрацији до 30 дана
невраћање рег. таблица
у законском року
oд 10 до 20 km/h

Члан 234а. став 1.,2. тачка 8.
Члан 235. став 1,4. тачка 30.
Члан 236. став 1,3. тачка 30.
Члан 237. став 1. тачка 3.
Члан 235. став 1,2,4. тачка
3.
Члан 238. став 1. тачка 8.
Члан 238. став 1. тачка 36

oд 20 до 30 km/h

Број
прекршаја
5162
1533
69
232
49
27532
15588

непроп. скретање
2546
не придржава се саобр. знакова
11
Укупно:
52722
Подаци из табеле потврђују да је постављање система у потпуности безбедносно
оправдано на обе локације. Наиме, и једну и другу локацију карактерише висок број
прекршаја прекорачења брзине. Посебно је изражен проблем екстремно брзе вожње.
Иако се ради о локацијама у насељу, документовано је преко 5 хиљада возила која
су се кретала брзном већом дозвољене за 30 km/h или више. При томе, забележени
су и случајеви екстремне вожње брзинама преко 140 km/h. Уз то, треба указати и на
прилично велики број пролазака на црвено светло и непрописних скретања на
раскрсници Булевара Српске војске и Олимпијских побједника. Ови показатељи
указују на то да је на предментим локацијама постоји значајан ризик од настанака
тешких саобраћајних незгода. У наставку ћемо анализирати да ли су и на који начин
постављени стационанри системи за аутоматску контролу и документовање
саобраћајних прекршаја утицали на ове показатеље и промену ризика од настанка
саобраћајних незгода.
Дистрибуција прекршаја по месецима графички је приказана на слици 2.
Приказан је и тренд промене средњег износа прекорачења дозвољене брзине возила,
који директно утиче на промену ризика од настанка саобраћајних незгодна
(смањење/повећање просечне брзине возила од 1 km/h доводи до смањења/повећања
ризика од настанка саобраћајних незгода за 2-3%). Истовремено, смањење овог
ризика, доводи до повећања уштеда у социо-економским трошковима саобраћајних
незгода (трошак изгубљене продуктовности погинулих и повређених лица,
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инвалиднине и друга социјална давања, здравствено збрињавање жртава, штете на
имовини, итд.).
19,27

Бројсаобраћајнихпрекршаја

15,94
5929

Vsrpr (km/h)

14,20

13,74
12,9912,97
12,5712,1912,39
11,56

4297

9,75 9,60
3714
3377
2805 2940

3196

8,87 8,73

3366

8,12

8,80 8,79
7,45 7,88

9,66

10,31

8,09

7,84

2747
4,39

2184
1579 1630

1397 1355

1125

871

1073

1368 1312

1603
1104

1831
1002 917

Слика 2. Месечна расподела броја прекршаја и средњег износа прекорачења дозвољене
брзине возила, стационарни системи Бања Лука

Изузимајући мање поремећаје у летњим месецима, број прекршаја има
константно падајући тренд, што потврђује да примена система аутоматске контроле
даје резултате. За две године рада, системи су довели до драстичног смањења
фактора ризика. Број возила у прекршају шестоструко је смањен, а поуздану
тенденцију пада има и тежина саобраћајних прекршаја – нпр. просечан износ
прекорачења брзине смањен је за више од 75%). При томе, треба имати у виду да
смо као почетно стање у овој анализи користили податке из првих месеци рада
система, те да је реално за претпоставити да би стварни ефекти били још бољи
уколико бисмо као полазно стање узели период пре инсталације система.
За обе локације је карактеристично да су број и тежина прекршаја највише
смањени у прва три месеца. Томе је значајно допринело и интензивно присуство ове
теме у средствима јавног информисања, јер је МУП спровео медијску кампању пре
и након пуштања система у рад.
Интересантни су поремећаји тренда који се дешавају током летњих месеци.
Долази до повећања броја саобраћајних прекршаја, као и повећања средњег износа
прекорачења дозвољене брзине возила. Аутори овог рада сматрају да је то због тога
што је у том периоду долази до одређеног одлива домаћих возила (одлазак на
одморе), а истовремено значајног прилива и пораста удела страних возила, односно
људи који су за време летњих празника дошли из иностранства. Ова категорија
возача није упозната са локацијама стационарних радара, у просеку вози
аутомобиле веће снаге, удобности и перформанси убрзавања и у извесној мери има
навике или склоности као агресивнијој вожњи.
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4.2.

Мобилни систем за аутоматску контролу прекршаја

МУП Републике Српске, за сада, поседуједва мобилна радарска система
заснована на дуал радар технологији, од чега је други набављен непосредно пред
почетак писања овог рада, тако да расположиве податке имамо само за први уређај
који је коришћен на веома широком подручју, у неколико центара јавне
безбједности. Због велике просторне и временске дисперзије података о раду
уређаја, није могуће урадити одговарајућа поређења истих локација у истим или
сличним временским интервалима, те није могуће урадити анализу кава је урађена
за стационарне системе.
Ипак, доступни подаци омогућавају да се ураде друге корисне анализе. У табели
2 дат је приказ динамике употребе и резултата рада уређаја, у случајно одабраном
периоду од 30 дана.
Табела 2. Статистика са мобилног дуал радара, 20.05.2016.-19.06.2016. године
Центар јавне
Ефективно Детектовано Број возила % возила у
Период
безбједности
време рада
возила
у прекршају прекршају
Приједор
20-25. мај
8 часова
10416
583
5,6 %
Бања Лука
26.мај - 3. јун
52 часа
14582
1286
8,8 %
Добој
9-19. јун
50 часова
11369
2872
25,3%

Прво што се запажа је да ефективно време рада уређаја далеко мање од његових
реалних техничких могућности. Разлог томе је ограничен капацитет станице за
обраду прекршаја.
Осим тога, видимо да на контролисаним местима веома варира проценат возила
која се крећу брзином већом од дозвољене, што је један од кључних индикатора
ризика који су предмет рада полиције. На тај начин, подаци које пружа уређај
омогућавају полицијским старешинама јаснију просторну и временску
идентификацију критичних тачака/деоница, односно боље планирање рада њихових
службеника на терену, у циљу постизања максималне ефективности.
За ову прилику, интересантно је издвојити и податак са једне од локација у ЦЈБ
Добој. Дана, 16.06.2016. године, на магистралном путу М 17, у месту Милошевац,
детектовано је укупно 1163 возила, од чега је чак 603 возила (51,8 %) било у
прекршају. То значи да, или се на тој локацији никако не врши контрола саобраћаја,
или саобраћајни знаци нису постављени у скалду са законским и подзаконским
актима.
4.3.

Анализа саобраћајних незгода и њихових последица

Министарство унутрашњих послова Републике Српске већ дужи низ година све
саобраћајне незгоде евидентира у Евиденцију саобраћајних незгода, која се води у
електронском облику, у свим организационим јединицама које врше увиђаје
саобраћајних незгода, чиме је омогућен је брз и квалитетан преглед најбитних
података.
У 2017. години остварен је нови историјски минимум са 115 погинулих лица.
Томе је свакако значајно допринео интензиван рад саобраћајне полиције на терену,
нарочито од краја 2015. године, уз примену нове технологије на контроли и
саонкционисању саобраћајних прекршаја. Особито су биле интензивне акције током
ударних летњих месеци, када пристиже и значајан број возила из иностранства.
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Табела 3. Саобраћајне незгоде и последице, Република Српска, 2008-2017. године
(извор: База података о саобраћајним незгодама МУП Републике Српске)
Година
2008
2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Број СН

10590

10076

9732

9380

8441

8589

8581

9295

9783 9637

ПОГ

180

180

139

162

140

153

131

150

130

115

ТТП

869

781

691

710

654

607

632

745

703

646

ЛТП
2770
2656
2276 2516 2167 2333 2392 2736 2878 2540
СН - саобраћајне незгоде, ПОГ - погинула лица, ТТП - тешке телесне повреде,
ЛТП - лаке телесне повреде, МШ - материјална штета

Са друге стране, видимо да 2017. као година са најмање погинулих у саобраћају
није најуспешнија и по другим показатељима у табели 3. Осим тога и даљесе
заостаје за оперативним циљевима зацртаним у Стратегији безбједности саобраћаја
на путевима Републике Српске 2013-2022, према којима је број погинулих у 2017.
години требао бити смањен испод 104 лица. Уколико се позитивни тренд смањења
броја погинулих у током последње две годиненастави већ 2018. најкасније 2019.
године, ће се достићи стратегијски циљ.
На послетку ваља анализирати и узроке. Према евиденцији МУП-а, у
посматраном десетогодишњем периоду 2008-2017. године, прекомерна брзина
основни је узрок настанка преко 55% саобраћајних незгода са погинулим лицима.
То показује да и даље постоји огроман простор за деловање у циљу смањење броја
погинулих лица системском применом савремене технологије за контролу
саобраћајних прекршаја. При томе, наравно саобраћајна полиција не сме остати
усамљена у борби за безбеднији саобраћај. Веома је важно да сви актери препознати
у стратешким документима предано раде на реализацији задатака који су пред њих
постављени.

5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализа учинка система аутоматске контроле саобраћајних прекршаја, за првих
две године рада, показала је потпуну безбедносну оправданост инвестиције и
директан утицај на значајно умањење ризика за настанак саобраћајних незгода кроз
смањење небезбедног понашања у саобраћају, односно смањење броја и тежине
саобраћајних прекршаја.
Осим тога, приказани резултати разбили су предрасуде да су савремени системи
аутоматске детекције "свемирска" технологија резервисана за велике светске
градове и богате земље. Анализирана технологија је не само примењива, већ и преко
потребна за решавање проблема безбедности саобраћаја у свим локалним
заједницама. При томе, важно је нагласити да примена технологије аутоматске
контроле прекршаја омогућава неупоредиво већу ефикасносту односу на
традиционалне методе полицијске контроле.
Резултати ових првих пројеката представљају охрабрење да се крене даље у
масовнију примену технологије аутоматске контроле прекршаја. На основу ових
резултата, као и искуства из праксе градова и земаља који већ дужи низ година
масовно примењују системе за аутоматску контролу и документовање саобраћајних
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прекршаја, дајемо смернице за даљи развој стратегије за контролу и санкционисање
саобраћајних прекршаја:
 Даље ширити систем, како стацонарних, тако и мобилних уређаја за
аутоматску контролу саобраћајних прекршаја
 Извршити ревизију хоризонталне и вертикалне сигнализације на
критичним деоницама
 Олакшати, поједноставити и убрзати процес обраде података и
процесуирања прекршаја
 Развити систем контроле возила/возача који избегавају санкције за
саобраћајне прекршаје, са посебним освртом на возила са страним
регистарским таблицама
 Извршити корекцију у законској регулативи, како би се омогућило
стабилно стратешко финансирање безбедности саобраћаја, на начин да
се одређени део средстава од наплаћених казни враћа Министарству
унутрашњих послова као наменска средства за опремање и одржавање
опреме јединица саобраћајне полиције.
Овај рад може бити веома значајан за локлане заједнице. Дао је пример како се
кроз локални активизам може доћи до тога да у једном малом месту дугогодишњи
проблем високог ризика у саобраћају буде значајно умањен применом аутоматске
технологије, и истовремено показао да су најсавременији светски системи итекако
примењиви и оправдани у нашим локалним срединама.

6.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини
(2006), Службени гласник БиХ, бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17.
[2] Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (2011), Службени
гласник Републике Српске, бр. 63/11.
[3] Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022
(2013), Влада Републике Српске, Бања Лука
[4] Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2014-2018 (2014),
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Бања Лука
[5] Упутство о измјени Упутства о раду радарских система, евиденцијама и поступку
санкционисања прекршаја (број: С/М-020-208 од 16.01.2016. године), МУП
Републике Српске
[6] Корисничко упутство за "Redflex Duаl radar NK7-LX"
[7] Корисничко упутство за "Redflex red-speed DL"
[8] Извештаји Полицијске станице за обраду саобраћајних прекршаја (новембар 2015 октобар 2017)
[9] Аналитички извјештаји МУП-а Републике Српске

30

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

13th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 18 – 21, 2018.

АКТИВНОСТИ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ГРАДА ПАНЧЕВА (РАД СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА)
ACTIVITIES OF THE COMMITTEE FOR TRAFFIC SAFETY IN
PANCEVO (WORK WITH CHILDREN AND STUDENTS)
Татјана Божић 1, Јован Станковић 2
Резиме: Обезбеђивање потребног нивоа безбедности саобраћаја за најмлађе учеснике у
саобраћају, подразумева непрекидно спровођење различитих активности, које су усмерене
према деци и ученицима као најмлађим учесницима у саобраћају, али упоредо и истовремено
и према њиховим родитељима и возачима свих категорија возила, као осталим учесницима у
саобраћају. Активности са најмлађима, првенствено се односе на њихово упознавање са
саобраћајним ситуацијама и безбедним понашањем у саобраћају, прво кроз едукацију и
симулацију, а затим и у реалним условима одвијања саобраћаја, контролисано и на безбедан
начин. Исто тако, активности са родитељима и возачима подразумевају едукацију и њихово
упознавање са специфичностима понашања деце као најмлађих учесника у саобраћају, али и
њихво стално упућивање на поштовање саобраћајних прописа, на коришћење свих
предвиђених средстава за заштиту и побољшање безбедности деце у саобраћају, као и на
спровођење процедура и поступака који обезбеђују захтевани ниво безбедности саобраћаја.
Још један сегмент у постизању безбедног саобраћаја, не мање важан од претходних,
представља обезбеђивање безбедних услова за одвијање саобраћаја у смислу адекватне
саобраћајне инфраструктуре са применом најсавременијег начина регулисања саобраћаја.
Реализација свих наведених активности оптерећена је ограничењима, почев од ограничених
финансијских могућности, преко објективних немогућности да се одређене активности
спроведу, или да се одређене мере и поступци примене, па све до најосетљивијег сегмента у
коме постизање циља подразумева утицај на промену навика и на промену погрешно
установљеног понашања, условљеног незнањем, или неадекватним и погрешним тумачењем.
Активности Комитета за безбедност саобраћаја одвијају се у свим поменутим сегментима,

Мр Татјана Божић, магистар дефектолошких наука-смер превенција и ресоцијализација лица са
поремећајима у друштвеном понашању, професор разредне наставе, члан Градског већа за образовање,
Трг Краља Петра I 2-4, Панчево и члан Комитета за безбедност саобраћаја, tatjana.bozic@pancevo.rs
2 Јован Станковић, дипл. инж. саобраћаја, ЈП ''Урбанизам'' Панчево, Карађорђева 4, Панчево и члан
Комитета за безбедност саобраћаја, jobidu@mts.rs
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како би се постигли максимални ефекти у оквиру расположивих средстава, људских ресурса
и техничких могућности.
Кључне речи: Едукација, промена понашања, побољшање инфраструктуре
Abstract: Providing the necessary level of traffic safety for the youngest traffic participants,
including children and students, requires continuous implementation of a variety of safety-related
activities. These activities directly impact the youngest traffic participants, their parents and drivers
of all categories of vehicles. Activities involving our youngest are primarily oriented towards
introducing them to different types of traffic situations and teaching safe behavior in such traffic
situations. These activities include classroom education and simulations, followed by exposing them
to the real traffic environment in a controlled and safe way. Activities concerning parents and other
traffic participants require educating them about typical children behavior in traffic and emphasizing
continuous regulatory compliance, using all of the available mechanisms and procedures for the
enforcement of children safety in traffic. Other aspects of ensuring traffic safety, not less important
than those previously identified, include the provision of adequate traffic infrastructure and the
application of the most current methods of regulating traffic. The realization of these activities is
affected by several conditions, including Financial limitations, the objective inability to carry out
certain activities or enforce certain measures and procedures, the need to overcome wrongly
established behavior based on inadequate early training and ignorance. Activities of the Committee
for traffic safety are conducted in all of the identified areas, to accomplish maximum effects within
the limitations of available human and technical resources.
Keywords: Education, change of behavior, infrastructure improvement

1.

УВОД

Град Панчево има вишедеценијску традицију постојања тела за безбедност
саобраћаја. Почев од Фонда за безбедност саобраћаја и Савета за безбедност
саобраћаја, који су били формирани крајем осамдесетих година прошлог века, преко
Савета за безбедност саобраћаја који је проналазио законски оквир и простор за
деловање и спровођење својих активности у току деведестих година прошлог века
и са почетком двехиљадитих, па све до формирања и рада актуелног Комитета за
безбедност саобраћаја, као тела за координацију ради усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице локалне
самоуправе. Финансирање и рад Комитета за безбедност саобраћаја одвијају се
углавном како је то установљено кроз законске обавезе, али је присутно и велико
уважавање позитивне праксе, које се најчешће односи на расположиве моделе
сарадње и заједничког деловања са Агенцијом за безбедност саобраћаја Р Србије.
Приликом представљања дела активности Комитета за безбедност саобраћаја, рад
са најмлађим учесницима у саобраћају, односно рад са децом и ученицима, као и
рад са осталим учесницима у саобраћају и рад на побољшању саобраћајне
инфраструктуре, представљају најважније сегменте у раду Комитета за безбедност
саобраћаја и кључне области у којима максимално уложени напор, извесно
доприноси побољшању нивоа безбедности саобраћаја. При томе, у реалним
условима, присутно је мноштво ограничавајућих околности и различитих услова за
поједина деловања, али исто тако и широка лепеза области у којима постизање
појединачних циљева и подизање нивоа безбедности саобраћаја за поједине
категорије учесника у саобраћају, обезбеђује истовремено и постизање жељених
резултата на сталном побољшању нивоа безбедности саобраћаја за најмлађе
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учеснике у саобраћају. Свакако, постигнути резултати на овом пољу доносе и
највеће задовољство, односно доносе радост због смањивања, све и до потпуног
избегавања повређивања и страдања деце и ученика, као најмлађих учесника у
саобраћају.

2.

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА

У оквиру редовних активности Комитета за безбедност саобраћаја, једна од
најважнијих је стално праћење стања безбедности деце и ученика као учесника у
саобраћају. Расположиви подаци прикупљају се путем извештаја ПУ Панчево,
Одељења саобраћајне полиције и Извештаја о показатељима стања безбедности
саобраћаја за Панчево, који су доступни путем Агенције за безбедност саобраћаја Р
Србије. Индикатори понашања учесника у саобраћају за 2016 годину за ПУ Панчево
указују на незадовољавајуће стање у погледу дечијих заштитних система (Дечији
заштитни системи (0-3 године) 26,7 % и Дечији заштитни системи (4-12 година) 25
%). Такође, у посматраном периоду повређено је 110-оро деце, али није било
погинуле деце, при чему су деца највише страдала у својству путника (66%).3 Иако
у претходном анализираном периоду није било погинуле деце, наведено стање
указује на сталну потребу подизања нивоа безбедности саобраћаја деце као путника,
а када су у питању најмлађи, првенствено указује на недовољну употребу дечијих
заштитних система.
У раду са децом и ученицима, као најмлађом категоријом учесника у саобраћају,
примењују се позитивна знања о карактеристикама њиховог понашања, о
ефикасним начинима за усвајање нових знања и о адекватним поступцима да се
обезбеди примена стечених знања и вештина. Њихово схватање ствари око себе у
поређењу са нашим је умањено, ограничено и њихова перспектива из које
посматрају свет је другачија. Деца млађа од 12 година слабо процењују удаљеност
возила, затим имају много слабију пажњу у поређењу са одраслима и сужен
периферни вид, те тешко оцењују правац из којег долази звук. На пример,
концентрацију му лако, у тренутку, може омести штене у које се загледа на другој
страни улице, тако да крене да прелази преко коловоза без гледања стања у
саобраћају.
Са друге стране, студије истраживања дечије психологије довеле су до закључка
да деца најбоље прихватају и уче у периоду од 5 до 7 година.
Родитељи су забринути за безбедност своје деце у саобраћају. Најефикаснији
начин да победе ову бригу је едукација деце о њиховој улози у саобраћају, о
безбедном кретању и поштовању прописа, али пре свега, о потреби да буду опрезни.
Доказано је да деца најбрже и најбоље уче по моделу, зато родитељи морају да се
потруде да апсолутно у свакој ситуацији деца могу да се угледају на њих.
Едукацију треба спроводити и у вртићима и школама, са децом млађих узраста,
као и са старијом децом, коју такође треба стално подсећати на правила у
саобраћају. Наведени разлози оправдавају спровођење кампања у сарадњи са
школама и вртићима усмерених на побољшање безбедности деце. Државе са

3

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Извештај о основним показатељима стања
безбедности саобраћаја у периоду од 2012 до 2016 године, Град Панчево
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најуспешнијим показатељима безбедности саобраћаја су увиделе снагу утицаја
кампања на јавно мњење.
У школама и вртићима у граду Панчеву и у насељеним местима, спроводе се
акције едуковања деце под називом ''Правила понашања на улици и у саобраћају''.
Подела собраћајних буквара и рефлектујућих прслука ученицима првих разреда
основних школа, представља вишегодишњу традицију и један од начина да се деци
приближе основна правила у саобраћају, као и да усвоје неке од основних принципа
безбедног учествовања у саобраћају. Прваци у Панчеву носе рефлектујуће прслуке,
као и друга рефлектујућа и флуоресцентна обележја, како би усвојили навику
сталног ношења рефлектујућих површина на одећи. Такође, сваке године током
септембра поставља се саобраћајни полигон у једној од основних школа, где се
врши обука свих ученика првих разреда основних школа на територији града
Панчева. Деца у симулираним условима стичу и усвајају основне вештине о
безбедном понашању у саобраћају. Начин на који се вежба безбедно понашање у
саобраћају је одличан, јер се путем симулације реалних ситуација стиже до циља, а
то је повећање опреза при прелажењу улице, превенција могућих ризичних
ситуација, лична процена ризика при преласку улице. Деца су веома заинтересована
за овакав вид учења, јер током обуке деца увиђају корисност овладавања вештинама
безбедног понашања у саобраћају. У исто време се стимулише одговорно понашање
према себи и другима.
С обзиром на корисност стечених вештина и очигледност приступа у обуци,
може се препоручити да обука постане саставни део активности и у вртићима Града.
Током септембра, у сарадњи Агенције за безбедност саобраћаја Републике
Србије, Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева, Дома омладине Панчево
и града Панчева, одржавају се бесплатне саобраћајно-едукативне радионице за
ученике првих разреда основних школа. Радионице обухватају представу
„Пажљивко“ у којој Пажљивко објашњава најмлађим ученицима како треба да се
понашају у типичним саобраћајним ситуацијама, поставља им питања и позива их
на активно учешће. Потом се приказује цртани филм ''Пажљивко'', након кога ђаци
добијају примерак илустроване књиге ''Пажљивкова правила у саобраћају.

3.

АКТИВНОСТИ СА ВОЗАЧИМА И РОДИТЕЉИМА

Упоредо са активностима прилагођеним деци и ученицима, континуирано се
спроводе и активности на едукацији одраслих, који су евидентно пример
најмлађима, али који су истовремено и задужени за обезбеђивање њихове
безбедности. Једна од најважнијих активности односи се на обезбеђивање
коришћења појединих сигурносних средстава, која су неопходна да би се постигао
циљ и заједнички задато ''нулто'' страдање деце и најмлађих у саобраћају. Због
незадовољавајућих показатеља коришћења дечијих заштитних система, сваке
године организују се едукативне радионице за родитеље и децу на тему безбедност
у саобраћају. Активности са родитељима и осталим возачима подразумевају њихову
едукацију са упознавањем специфичности понашања деце као најмлађих учесника
у саобраћају, али првенствено подразумевају њихово стално упућивање на
поштовање саобраћајних прописа и на коришћење свих предвиђених средстава за
заштиту и побољшање безбедности деце у саобраћају. У сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја Републике Србије, током септембра и октобра 2016. године и
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2017. године, спровођена је кампања ''За безбедност деце у саобраћају. Сви заједно''.
На улицама, испред школа, вртића, на јавним паркиралиштима вршена је подела
едукативних летака и брошура, пре свега одраслима, а углавном од стране деце и
ученика.

Слика 1. Изглед флајера

Слика 2. У подели флајера учествовали су млади

Такође, у оквиру вишегодишњих континуираних активности, спроводи се
упознавање родитеља и возача о обавези употребе сигурносних седишта. Још крајем
2015. године, уз помоћ и суорганизацију Центра за промоцију безбедности
саобраћаја из Сремске Каменице, одржан је дводневни семинар на коме су две
медицинске сестре из Панчева похађале предавања ''Возим се безбедно'' и обуку
употребе и правилног постављања сигурносних седишта. Наставак ове акције
одвијао се у Панчеву, када је одржана презентација и обука патронажних сестара и
васпитача из предшколских установа за правилно коришћење сигурносних седишта.
Истог дана, испред објеката предшколских установа, подељени су флајери са
одговарајућим садржајем о употреби безбедносних седишта, првенствено возачима
који су превозили децу без сигурносних седишта.
У току марта и априла 2017. године за све заинтересоване родитеље у згради
градске управе спроведена је теоријска обука и одржана су предавања, а затим је
организована и практична обука, у оквиру које је презентовано исправно
постављање свих врста сигурносних ауто седишта. Родитељима који су
присуствовали теоријској и практичној обуци, подељено је двадесет сигурносних
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ауто седишта, од којих је 15 било за децу узраста до 13 кг, а пет седишта су била
комбинована из група 1, 2 и 3 за децу од 9 до 36 кг.
Акција је спроведена заједнички са Агенцијом за безбедност саобраћаја Р
Србије, при чему су едукацију и остале активности спроводили представници ПУ
Панчево, Одељење саобраћајне полиције, представнци Агенције за безбедност
саобраћаја Р Србије и представници Комитета за саобраћај. Презентација је била
намењена родитељима као основној циљној групи, али уз њих су били присутни и
представници Дома здравља Панчево, медицинске и патронажне сестре, као и
представници и васпитачи из предшколских установа.

4.

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА

Још један сегмент у обезбеђивању безбедног саобраћаја, не мање важан од
претходних, представља и обезбеђивање услова за безбедно одвијање саобраћаја у
смислу обезбеђивања адекватне саобраћајне инфраструктуре и примену савременог
и адекватног начина регулисања саобраћаја. Град Панчево на својој територији има
деветнаест (19) основних школа, од којих је девет (9) у околним насељеним
местима, а десет (10) се налази у граду, укључујући и школу за децу са сметњама у
развоју. Са циљем обезбеђивања саобраћајно безбедног и регулисаног окружења
школа, до сада су за све школе дефинисане и обележене ''зоне школа''. Поред нове
саобраћајне сигнализације, заштитних пешачких ограда, стубића, обележених
пешачких прелаза и уређених пешачких стаза, постављена су два детектора брзине
креатња возила како би се превентивно утицало на свест возача да смањи брзину
Анализом постојећег стања и појединачних локација свих основних школа, уочено
је да дуж постојећих саобраћајница које окружују основне школе и у којима се деца
крећу долазећи до школа, постоји простор за побољшање у означавању и
обележавању постојећег режима регулисања саобраћаја. Исто тако, утврђено је да
је на појединим локацијама потребно спровести и промену постојећег режима
регулисања саобраћаја, а све са циљем да учесницима у саобраћају буде јасно
назначено у каквом окружењу се крећу и да се обезбеди потпуно регулисано и
безбедно кретање деце и ученика. Последњих неколико година, у сваком годишњем
буџету Комитета за саобраћај, одвајана су средства за релизацију Пројеката
унапређења безбедности деце, са имплементацијом саобраћајно-техничких решења.
То значи да осим обележавања ''зона школа'', окружење сваке школе буде детаљно
анализирано и да се у зависности од специфичности које су везане за конкретне
локације, утврде мере за унапређење нивоа безбедности саобраћаја.
Комитет за безбедност саобраћаја финансирао је прибављање Пројеката
унапређења безбедности деце, са имплементацијом саобраћајно-техничких решења.
До сада је прибављено шеснаест (16), а започело се са комплетном реализацијом три
(3) пројекта. Намера је да се у наредном периоду обезбеде Пројекти унапређења
безбедности деце, са имплементацијом саобраћајно-техничких решења за сваку
основну школу на територији града Панчева. Према досадашњем искуству, за
већину локација предвиђено је обнављање и обележавање недостајуће хоризонталне
и вертикалне саобраћајне сигнализације, постављање опреме која се односи на
заштитне ограде, успориваче брзина, ''вибро траке'', маркере и сл., затим
интервенције на промени постојећег режима одвијања саобраћаја, по потреби
изградња недостајућих пешачких стаза и тротоара, као и побољшања постојећег,
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или обезбеђивање новог савременог јавног осветљења на појединим локацијама. У
односу на примењене уобичајне мере, за већину локација предложена решења
хоризонталне и вертикалне саобраћајне просечне износе од милиондвестахиљада
(1.200.000,00) динара.4 Грађевинске интервенције и изградња недостајуће
саобраћајне инфраструкуре подразумевала би значајно већа новчана средства,
обимнију и зехтевнију пројектно техничку документацију, обезбеђивање
одговарајућих дозвола и свакако дуготрајнији период реализације.
Планиране активности би се усмериле и према вишем нивоу контроле и
побољшања безбедности саобраћаја деце и ученика формирањем безбедних и
сигурних путања кретања до школе. Формирање сигурних путања кретања до
локација основних школа, представља један од највећих будућих изазова за Комитет
за безбедност саобраћаја, али и за целу локалну заједницу, односно за град Панчево,
с обзиром да у својој реализацији захтева координисано и заједничко ангажовање
различитих субјеката, предузећа, органа и организација, као и значајна финансијска
средства. Овај процес у Панчеву је већ започет, тако да се сваке године заврши
реконструкција најмање једне саобраћајнице, у оквиру које се обезбеђује савремени
приступ регулисању саобраћаја и изградња бицклистичких стаза, формирање
аутобуских стајалишта у виду ''аутобуских ниша'', каналисање пешачких кретања и
обезбеђивање безбедних означених и регулисаних пешачких прелаза, а по
могућству и у зависности од примењених критеријума, на појединим раскрсницама
и обезбеђивање светлосне саобраћајне сигнализације. Оно што у оквиру ових
активности Комитет за безбедност саобраћаја доприноси у домену својих
могућности, представља прибављање пројектно техничке документације, а затим и
извођење радова на осветљавању већ обележених пешачких прелаза савременим
усмереним лед осветљењем и њихово комплетно уређивање, при чему се ти
пешачки прелази управо налазе на будућим трасама сигурних путања кретања,
превенствено деце и ученика, али и осталих пешака.

5.

ЗАКЉУЧАК

Поред наведених и описаних активности са децом и ученицима, као и активности
са возачима и родитељима, Комитет за безбедност саобраћаја опредељује се за
активности које се односе на унапређење саобраћајне инфраструктуре, на промену
амбијента и окружења школа и на обезбеђивање безбедног кретања деце дуж целих
траса њиховог кретања од куће до школе.
Без потребе да се квантификује и упоређује до сада урађено, Комитет за
безбедност саобраћаја града Панчева у својим досадашњим активностима види
подстрек за даље и непрекидно деловање ради реализације заједничких циљева
повећања безбедности саобраћаја и смањивања броја повређених и страдалих
учесника у саобраћају, а посебно за достизање најважнијег и навећег задатог циља
''нултог страдања'' деце у саобраћају, односно за постизање јединственог циља да на
територији града Панчева не буде повређене и страдале деце и ученика у саобраћају.

4

Модел 5, Пројекат Унапређење безбедности деце у зони ОШ ''Свети Сава'' у Панчеву са
имплементацијом саобраћајно-техзничких решења, Београд
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ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ
СИСТЕМУ
FINANCING THE SAFETY OF LOCAL COMMUNITY TRAFFIC
AFTER AMENDING THE LAW ON THE BUDGET SYSTEM
Александар Пенев1
Резиме: Законoм о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Закон), регулисано
је обезбеђивање средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Извори
средстава за ове намене могу бити: из буџета, од наплаћене казне за саобраћајне прекршаје и
друго. У складу са Законом, средства од казни за саобраћајне прекршаје распоређују се: 70%
буџету Републике Србије и 30% буџету локалне заједнице и наменски се користе за
унапређењe безбедности саобраћаја на путевима. Изменама Закона о буџетском систему, којe
се примењују од краја 2015. године, стављају се ван снаге одредбе Законa из његове
надлежности и приходи од казни за саобраћајне прекршаје постају општи приход буџета. С
друге стране, Државна ревизорска институција има став да треба и даље примењивати Закон,
све док се не усагласи са Законом о буџетском систему. Према њеним извештајима из 2016.
године 39% ревизираних локалних заједница нису донеле интерна акта, односно нису
поднеле извештаје у складу са Законом. Треба имати у виду да је само у 2016. години
буџетима локалне заједнице од казни за саобраћајне прекршје распоређено 1.386.000.000
динара. Потребно је да се координациона тела ангажују да квалитетним програмима и
приказивањем ефеката тих програма убеде надлежне извршне органе у неопходност
задржавања намене ових средстава.
Кључне речи: казна, саобраћајни прекршај, расподела, намена, општи приход
Abstract: The Law on Road Traffic Safety (hereinafter: the Law) regulates the provision of funds
for financing the improvement of traffic safety. Sources of funds for these purposes may be: from
the budget, from the penalty imposed for traffic offenses and other. In accordance with the Law,
funds from fines for traffic offenses are allocated: 70% to the budget of the Republic of Serbia and
30% to the budget of the local community and are deliberately used to improve the safety of road
traffic. Amendments to the Budget System Law, applicable from the end of 2015, the provision of
1
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the Act under its jurisdiction is put out of place, and revenues from fines for traffic offenses become
the general budget revenue. On the other hand, the State Audit Institution has the view that the Law
should be applied until it is in compliance with the Budget System Law. According to its audit
reports in 2016, 39% of the local communities audited did not pass an internal act, or submitted
reports in accordance with the Law. It should be noted that in 2016 only 1,386,000,000 dinars were
allocated to the local community budget from fines for traffic violations. Coordinating bodies are
required to engage the competent executive bodies with quality programs and the shown effects of
these programs on the necessity of retaining the purpose of these funds.
Key words: penalty, traffic violation, distribution, use, general revenue

1.

УВОД

Циљ је да се са финансијског аспекта сагледа тема ове конференције „Безбедност
саобраћаја у локалној заједници“, која је садржана у оквиру тематске целине 13.
Међународне конференције - Финансирање безбедности саобраћаја. Да би се
реализовале надлежности локалне заједнице прописане Законом неопходна су
финансијска средства. Сагледан је начин прикупљања и коришћења средстава од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје, која је требало да се користе наменски за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Међутим временом је дошло до
урушавања те идеје. Највећи ударац је задат изменама Закона о буџетском систему
крајем 2015. године. Резултат тих измена је био да приходи од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје више немају третман наменских средстава. Међутим, из
извештаја Државне ревизорске институције (у даљем тексту: ДРИ) произлази да
она има став да у пракси треба и даље примењивати Закон, док се не усагласи са
Законом о буџетском систему.
Приказани су подаци о наплаћеним и распоређеним приходима од доношења
Закона до краја 2016. године. Наведене су намене за које се користе средства од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје, како би се повећала безбедност
саобраћаја у локалној заједници. Набројани су органи који су задужени за контролу
примене Закона и посебно резултати ревизије финансијских извештаја и
правилности пословања у 2016. години од стране ДРИ, који се односе на примену
Закона. Наведене су и мере и санкције које може да изрекне ДРИ код непоштовања
одредби Закона које се односе на финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

2.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Законом је регулисано обезбеђење и расподелa средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Извори средстава за унапређење
безбедности саобраћаја (Закон, члан 17.), могу бити: буџет Републике и буџети
локалних власти, наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: казне за
саобраћајне прекршаје), поклони или прилози покровитеља и остали приходи.
Чланом 18. Закона је регулисана расподела средстава од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје. Расподела средстава од казни за саобраћајне прекршаје
приказана је у Табели 1.
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Расподела
Р.Б.
%
1.
70,0
1.1
1.2
2.
30,0
2.1
2.3

3

100,0

Расподела средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
У томе
Укупно %
Корисник – намена
%
100,0
Буџет Републике Србије
75
За потребе Министарства унутрашњих послова
52,5
25
Тело за координацију, научно - истраживачки рад
17,5
100,0
Буџет локалне заједнице
50
Поправљање саобраћајне инфраструктуре ЛЗ
15,0
50
Рад тела за координацију, унапређење саобра15,0
ћајног васпитања и образовања, превенивнопромотивне активности из области безбедности
саобраћаја, научно - истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја, техничко опремање
јединица саобраћајне полиције
100,0
Укупно

Законом је предвиђено да се расподела ових средства врши, и то: 70% буџету
Републике Србије и 30%, као уступљени приход Републике, буџетима јединица
локалне самоуправе. Друга битна чињеница је да ова средства имају третман
наменских средстава за побољшање безбедности саобраћаја на путевима.
Средства која припадау буџету локалне заједнице на чијој територији је учињен
саобраћајни прекршај, треба наменски да се користе за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима, од чега 50%, или 15% од укупно наплаћених
средстава, за поправљање саобраћајне инфрастуктуре јединице локалне самоуправе,
50% за рад тела за координацију, унапређење саобраћајног васпитања и образовања
и превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја, научно
- истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.
Прописано је да се наведена средства, (Закон, члан 19. став 2.), користе према
програму који доноси Влада, односно надлежни извршни орган јединице локалне
самоуправе, на предлог тела за координацију.
Новом изменом Закона о буџетском систему (члан 2. тачка 15.), који је ступио
на снагу 15. децембра 2015. године, измењена је дефиниција наменских прихода
која је гласила: Наменски приходи су јавни приходи чије је коришћење и намена
утврђена законом, тако да нова дефиниција гласи: Наменски приходи и примања
су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором
о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена
утврђује одлуком јединице локалне самоуправе.
На основу наведених измена Закона о буџетском систему, као системског закона
из области јавних финансија (члан 105.), је регулисано да, ако су одредбе других
закона, односно прописа, у супротности са тим законом, примењиваће се одредбе
тог закона, тако да Закон о буџетском систему поништава део Закона који се односи
на одељак „Финансирање безбедности саобраћаја“. По том закону, приходи од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје немају више третман наменских средстава
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Ова средства сада имају
карактер општих прихода буџета са извором финансирања 1, чија дефиниција
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гласи: Општи приходи буџета су приходи којима се финансира јавна потрошња и
који немају претходно утврђену намену (члан 2. тачка 14а).
То, практично, значи да ће се локалној заједици и даље распоређивати 30%
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје. Поставља се питање: за
које намене ће се користити та средства? Одлуком о буџету, скупштина локалне
заједнице, на предлог надлежног извршног органа, треба да определи да ли ће
остати посвећени безбедности саобраћаја и наставити да унапређује свој рад у
области безбеднисти саобраћаја, тако што ће планирати средства у висини
распоређених средстава од казни за саобраћајне прекршаје или ће злоупотребити
могућност ненаменског трошења ових средстава. Ако одлуче да се средства од
казни за саобраћане прекршаје користе за друге намене, надлежни извршни орган и
скупштина локалне заједнице морају бити свесни чињенице да су и одговорни пред
својим суграђанима, јер ће смањивањем издвајања средстава за финансирање
надлежности локалне заједнице из Закона доћи до смањења безбедости саобраћаја
у њиховој заједници, а самим тим и до повећања броја повређених и настрадалих
суграђана. Законом су дата права, али и обавезе локалној заједници: право да им
Република уступа средства од казни за саобраћајне прекршаје, а истовремено и
обавезу да унапређује безбедност саобраћаја на својој територији. Ако се поремете
та два односа из Закона, локална заједница може да изгуби ова средства. Због тога
координациона тела треба посебно да се ангажују да квалитетним програмима,
пројектима и програмским активнностима и приказивањем њихових ефеката
убеде надлежне извршне органе у неопходност задржавања намене ових средстава.
С друге стране ДРИ, у својим извештајима о ревизији за 2016. годину, и даље
препоручује одговорним лицима у локалној заједници да се средства остварена
од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима користе у складу са Законом. У Извештају о раду ДРИ
за 2016. годину од марта 2017. године (www.dri.rs 12.01.2018.), у делу Препоруке за
измену/доношење прописа, поред осталог, стоји: „Закон о безбедности саобраћаја
на путевима којим је регулисан начин располагања приходима од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима потребно
је усагласити са Законом о буџетском систему који исте приходе не дефинише
као наменске“. Из овога произлази да је став ДРИ да треба и даље примењивати
Закон, који треба ускладити са Законом о буџетском систему.

3.

НАПЛАТА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОД КАЗНИ ЗА
САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред срдстава са тих рачуна прописано је да се приходи од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја уплаћују на уплатни
рачуна број 840-743324843-18 (Прилог 1 Правилника, редни број 576.)
Обрадни центар Управе за трезор врши расподелу средстава од новчаних казни
за саобраћајне прекршаје, и то: 70% на рачун буџета Републике Србије и 30% на
рачуне буџета општина и градова, према месту настанка саобраћајног прекршаја.
Од почетка примене Закона, 11. децембра 2009. године до 31. децембра 2016.
године, наплаћено је по основу новчаних казни за саобраћајне прекршаје
23.857.000.000 динара. Од наплаћеног износа, распоређено је 23.818.000.000
42

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

динара, док је повраћај погрешно или више уплаћених новчаних казни извршен у
износу од 40 милиона динара. Буџету Републике Србије распоређено је
16.671.000.000 динара или 70%, а буџетима локалне заједнице 7.145.000.000
динара, или 30%. Од укупно распоређених износа локалној заједници, буџетима
градова је распоређено 4.521.000.000 динара или 63%, а буџетима општина
2.624.000.000 динара или 37%.
Табела 1. Наплаћени и распоређени приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
у милионима дин.

Година
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Уку
пно

Бруто
наплата
171
2.881
2.936
3.002
3.216
3.297
3.727
4.627
23.857

Распоређени
приходи
171
2.878
2.931
2.996
3.210
3.292
3.721
4.619
23.818

Буџет
Републике
120
2.014
2.051
2.097
2.247
2.304
2.605
3.233
16.671

Буџет
града
34
548
551
549
581
614
716
928
4.521

Буџет
Укупно Повра
општи- локалне
ћај
не
заједнице
18
51
315
4
863
328
5
879
350
6
899
382
6
963
373
5
988
400
6
1.116
458
8
1.386
2.624
7.145
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Извор: МФ - Управа за трезор

4.
4.1.

КОНТРОЛА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА
Буџетска инспекција

Функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију аутономне
покрајине и службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе је
контрола примене закона и материјално финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација,
предузећа, правних лица и др. (Закон о буџетском систему члан 86.).
На основу Годишњег извештаја о раду Буџетске инспекције за 2016. годину, који
је објављен на веб сајту Министарства финансија, (www.mfin.gov.rs 12.01.2018.),
Буџетска инспекција Министарства финансија извршила је ванредну инспекцијску
контролу три локалне заједнице, при чему том приликом није вршена контрола
примене Закона.
4.2.

Државна ревизорска институција

Предмет ревизије Државне ревизорске институције, поред осталог, је и контрола
примања и издатака у складу са прописима о буџетском систему и прописима о
јавним приходима и јавним расходима, као и правилност пословања субјеката
ревизије у складу са законом и другим прописима и датим овлашћењима (Закон о
ДРИ, члан 9.).
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Табела 2. Преглед примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима на основу
извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршних рачуна буџета и
правилности пословања локалних заједница за 2016. годину
Приходи
Страте- Год. Извештај Програм Савет
( у 000 дин.)
гија
план
о раду кориш.
%
Ред Локална
бр. заједница наплаутрошено к.4/ да не да не да не да не да не
ћено
к.3

1
1.
2.
3.
4.

2
Лучани
Рековац
Чачак
Пирот

5. Врање

3
4
2.925
1.879
809
1.336
31.584 12.811
12.809 10.000п

9
...
х
...
х

13.191

х

6. Чока
1.688
7. Сента
3.644
Нова
8.
5.722
Варош
9. Краљево
28.671
10. Нова Пазар 29.290
11. Бела Црква
1.899
12. Сомбор
20. 922
13. Кикинда
9.437
14. Кањижа
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Прешево
Крушевац
Варварин
Пландиште
Јагодина
Ваљево
Зрењанин

22. Баточина

3.597
8.289
17.711
2.422
1.239
16.727
26.577
22.147
3.321

5
6 7 8
64,2 ... ... ...
165,1
х
40,6 ... ... ...
78,0
х
106,1
14.000п
х
66,1
8.725у
1.728 102,3 .... ... ...
2.000п 54,9 ... ... ...
...
... ... ...
...
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16.000п
15.616
...
6.000п
3.321у
...
...

... ...
9,0 ... ...
100,0 ... ...
х
... х
105,6
... ...
87,8
... ...
х
... ...
... ...
95,6 ... ...
58,7 ... ...
х
180,7
... ...
100,0
... ...
... ...

х
...
х

10

11 12 13 14 15
х
x x
х
х ... ...
х х
... ...
х х
х
...
х х
...

...
...

...
...

...
...

х
х

х
...

...

...

...

х

х

...
...
...
х

...
...

...

...
х
х

...

х

x
x
х

х
х
...
х
х
...

...

...
х
х
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х
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х
х
х
х
х
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...

х

х
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...
...
...

...

...
х

...

...

...
...
...

х

23. Богатић
4.345
... ... ... ...
х
24. Оџаци
3.911
... ... ... ... х
25. Владичин
2.883
...
... ... ... ... х
х
х
Хан
26. Жабаљ
2.582
...
... ... ... ... х
х
х
27. Панчево
18.456
х
х
х х
х
Укупно
275.876
0 8 2 6 3 10 20 4 15 0
Легенда: ... - нема података, п – планирана средства, у – утрошена средства
На основу извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја
завршних рачуна буџета и правилности пословања локалних заједница за 2016.
годину код 32 локалне заједнице, који су објављени на веб сајту ДРИ, крајем 2017.
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године (www.dri.rs 02.01.2018.), сачињен је преглед примене Закона, приказан у
Табели 3.
Од 32 ревизиране локалне заједнице, код једног извештаја односно код општине
Рашка нема информација које се односе на примену Закона, што је ДРИ требало да
контролише. Код градских општина: Палилула, Севојно, Костолац и Врањска бања
расподела и потрошња средстава од казни за саобраћајне прекршаје врши се на
нивоу града, тако да приликом ревизије код њих није посматрана примена Закона.
Код осталих 27 локалних заједница у 2016. години, по основу наплаћених
прихода од казни за саобраћајне прекршаје, распоређено је буџетима 275.876.000
динара. О томе колико и за које намене су утрошена средства нема прецизних
информација. У табели ознаком ... је означено да у извештају нема података о томе.
Као главни параметар функционисања координационих тела, односно савета или
комисија за безбедност саобраћаја, може да послужи информација о донетoм
програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја за 2016. годину од стране надлежног већа, (Закон, члан 19.). Од 27
локалних заједица 20 су донеле програме, 4 локалне заједнице (Лучани, Рековац,
Нови Пазар и Богатић) нису ДРИ презентирале програме, док за три локалне
заједнице нема информација о том податку. У односу на претходну годину, где је
од 16 ревизираних локалних заједница за које постоје подаци о контроли донетих
програма, 6 или 37,5% нису донеле програме, у 2016. години њихов прој се смањио
на 4 или 16,6%. Коришћењем прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
без донетог програма повећава се ризик да та средства неће бити усмерена на намене
за које су предвиђене
Ревизијом је утврђено да код 8 локалних заједница (Рековац, Пирот, Врање,
Сомбор, Кикинда, Крушевац, Зрењанин и Панчево), нису данете стратегије, што је
29,6% од укупно ревизираних локалних заједница. Годишњи план безбедности
саобраћаја на путевима за 2016. годину није предочен ДРИ (Закон, члан 13.) код 6
локалних заједница (Рековац, Пирот, Врање, Сомбор, Кикинда и Панчево) или код
22,2% ревизираних локалних заједница. Корактеристично је да све локалне
заједнице које нису донеле годишњи план безбедности саобраћаја на путевима нису
донеле ни стратегију, што указује на очито недовољно ангажовање њихових
координационих тела.
Ако се посматра коришћење распоређених средстава од казни за саобраћајне
прекршаје пада у очи неуједначено коришћење ових средстаава у појединим
локалним заједницама. Драстичан је пример града Новог Пазара где је распоређено
29.290.000 динара, а утрошено само 2.631.000 динара, односно ни 9% од
распоређених средстава. Разлог томе треба тражити и у информацији да Савет за
безбедност саобраћаја није поднео надлежном извршном органу града Новог Пазара
предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на подручју града Новог Пазара за 2016. годину, чији је
нацрт припремило Одељење за комуналне, стамбене и послове саобраћаја, тако да
су реализована средства без донетог Програма од стране надлежног извршног
органа града.
Има случајева, као што су градови Чачак и Ваљево, где су донети програми
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја за 2016.
годину од стране надлежног већа, међутим у тим програмима су предвиђена
релативно мала средства за намене прописане Законом. Тако је у Чачку распоређено
31.584.000 динара, а утрошено тек 12.811.000 динара или 40,6 % распоређених
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средства за те намене. У Ваљеву је распоређено 26.577.000 динара од наплаћених
казни за саобраћајне прекршаје, а утрошено за побољшање безбедности саобраћаја
15.616.000 динара или 58,7%.
Код града Врања распоређено је 13.191.000 динара од наплаћених казни за
саобраћајне прекршаје. Планирана су средства и више од распоређених у износу од
14.000.000 динара, међутим утрошено је 8.725.000 динара или 66,1%. Узроци
нереализовања планираних средстава сигурно се могу тражити у томе што град
Врање није донео стратегију, нити финансијски план коришћења средстава у коме
би требало детаљно да се разради како ће се утрошити сваки динар у 2016. години.
И на крају, није донет ни извештај о коришћењу утрошених средстава.
Код општине Лучани од 2.925.000 динара распоређених средстава, утрошено је
без посебног програма 1.879.000 динара и то за за набавку и уградњу опреме за јавну
безбедност - проширење система за видео надзор насељеног места Гуча у износу
1.723.000 динара и за набавку алкометра и остале опреме за опремање ПС Лучани
156.000 динара, што је супротно члану 18. Закона, према коме 50% средства се
користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе
на чијој територији је начињен прекршај. Због тога је ДРИ дала препоруку
одговорним лицима да донесу посебан Програм коришћења средстава од новчаних
казни за саобраћајне прекршаје и да средства користе у складу са Законом.
Код општине Баточина према програму коришћења срдстава планирано је
6.000.000 динара. Укупни приходи по овом основу оставарени су у износу 3.321.000
динара и утрошени су за крпљење ударних рупа у износу 2.911.000 динара,
постављање лежећег полицајца у износу 8.000 динара, вертикалну и хоризонталну
сигнализацију у износу 326.000 динара, опремање јединица саобраћајне полиције у
износу 54.000 динара и 22.000 динара за рад општинског тела за безбедност
саобраћаја на путевима.
Средства у износу 3.321.000 динара нису трошена у складу са донетим
Програмом и Законом што је супротно члану 18. и 19. Закона. Надлежни орган
јединице локалне самоуправе није поднео извештај о стању безбедности саобраћаја
на путевима Скупштини општине, што је супротно члану 14. Закона. Препоручено
је одговорним лицима Општинске управе да средства од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје планирају и троше у складу са Законом.
Субјекат ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности које нису
отклоњене у току обављања ревизије (Закон o ДРИ, члан 40.) дужан је да ДРИ
достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности у року од 30 до
90 дана, почев од наредног дана од дана уручења извештаја о ревизији. Према члану
37. Пословника ДРИ Кршење обавеза доброг пословања сматра се: 1) ако одазивни
извештај указује да откривене неправилности нису отклоњене на задовољавајући
начин; 2) ако одазивни извештај, није веродостојан; 3) ако субјект ревизије није
поднео одазивни извештај у остављеном року. Ако субјект ревизије крши обавезу
доброг пословања, ДРИ упућује захтев за предузимање мера органу који у
границама своје надлежности може предузети мере против субјекта ревизије који
крши обавезе доброг пословања. Надлежни орган је дужан да у року од 30 дана од
дана пријема позива поднесе ДРИ извештај о предузимању мера или образложење
зашто оне нису предузете.
Ако ДРИ сматра да обављена ревизија указује да одговорно лице у органима
локалне власти, као наредбодавац буџета, не извршава своје задатке или их не
обавља на одговарајући начин, упућује скупштини локалне власти захтев за
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разрешење одговорног лица у органима локалне власти и о томе обавештава јавност.
Захтев за разрешење одговорног лица у локалној власти садржи: 1) назив локалне
власти; 2) навођење ревизије која утврђује да одговорно лице у органима локалне
власти не обавља задатке или их не обавља на одговарајући начин; 3) навођење
задатака које одговорно лице у органима локалне власти не обавља или их не обавља
на одговарајући начин.
ДРИ је дужна да без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка, односно кривичну пријаву надлежном органу, ако у поступку ревизије
открије материјално значајне неправилности, које указују на постојање елемената
прекршаја, односно кривичног дела.
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно
лице у субјекту ревизије ако не поднесе извештај о отклањању утврђених
неправилности, или ако органу коме је био уручен позив за разрешење одговорног
лица, не одлучи у прописаном року у вези позива.

5.

ЗАКЉУЧАК

Закон о безбедности саобраћаја на путевима омогућио је да локалне заједнице
могу активно да утичу на побољшање безбедности саобраћаја у својој средини. Од
почетка примене Закона, од казни за саобраћајне прекршаје локалној заједници су
распоређена средства у износу од 7.145.000.000 динара, а само у 2016. години износ
од 1.386.000.000 динара, који је требало искористити за поправљање саобраћајне
инфраструктуре, рад тела за координацију, унапређење саобраћајног васпитања и
образовања и превентивно - промотивне активности из области безбедности
саобраћаја, научно - истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, техничко
опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. Наведена
средства требало је да се користе на основу стратегија и програма који је требало да
донесе надлежни извршни орган, на предлог координационог тела. Међутим на
основу извештаја ДРИ примена Закона у пракси није свуда заживела. У 2016. години
од 27 ревизираних локалних заједица, код 11 локалних заједница или 39%
констатовано је да нису донета интерна акта, односно поднети извештаји у складу
са Законом, па је питање колико од распоређених средстава је употребљено за
прописане намене. Посебан проблем може да представља то што су од краја 2015.
године, изменама Закона о буџетском систему, средства од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје изгубила наменски карактер тако да могу, по том зкону да се
користе и за друге приоритене намене у буџету. Ове измене могу да створе
проблеме код обезбеђивања средстава за финансирање реализације надлежности
јединица локалне самоуправе, које се односе на унапређења безбедности саобраћаја
на путевима, а самим тим може да се очекује и да дође до повећања броја
саобраћајних незгода. Међутим, ДРИ у својим извештајима о ревизији за 2016.
годину и даље препоручује одговорним лицима у локалној заједници да средства
остварена од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима и даље користе у складу са Законом,
односно док се Закон не усагласи са Законом о буџетском систему.
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Како поступити у наведеној ситуацији да би се што већи део ових средстава
употребио за намене предвиђене Законом? Потребно је да се координациона тела
ангажују да квалитетним програмима, пројектима и програмским
активнностима и приказивањем њихових ефеката убеде убеде надлежне
извршне органе о неопходности задржавања намене ових средстава.
У супротном, може да се деси, посебно ако координациона тела још увек нису
заживела у довољној мери или су та тела неактивна, да се чак сва средства од казни
за саобраћајне прекршаје употребе за друге намене. Међутим постоји и друга
могућност: ако су стратегије и програми квалитетни да се издвоје и већа средства
из буџета од средстава распоређених од новчаних казни за саобраћајне прекршаје.
Битно је да су средства која су планирана у буџету за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја строго наменског карактера и не могу да се користе за друге
намене. У случају ненаменског коришћења ових средстава, буџетска инспекција
може привремено да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике,
а запрећена је и казна одговорном лицу од 5 хиљада до милион динара.
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PRINCIP INTEGRISANJA KAO OSNOV BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA I ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI
INTEGRATION PRINCIPLE AS THE FOUNDATION FOR TRAFFIC
SAFETY AND SUSTAINABLE URBAN MOBILITY
Jelena Milošević1, Slađana Marković2, Maja Dimitrijević3,
Nevena Stević4,
Rezime: Kontekstualni okvir rada čine aktuelni dokumenti i inicijative u domenu bezbednosti
saobraćaja i održive urbane mobilnosti koji ukazuju na inoviranje postojećih profesionalnih pristupa
ugradnjom principa integrisanja, participacije i evaulacije, kako bi se poboljšao kavalitet življenja u
gradovima. Dokumentima Svetske zdravstvene organizacije razmatrani su osnovni elementi
bezbednosti saobraćaja koji su u međurelaciji, i samo integrisani u sistem doprinose rešavanju
saobraćajnih problema i poboljšanju bezbednosti. S druge strane, u regulatorni okvir EU uveden je
Plan održive urbane mobilnosti kao strateški dokument kojim se planira zadovoljenje potreba
građana za različitim aktivnostima uz razmatranje i integrisanje svih oblika i načina transporta u
gradskoj aglomeraciji, kao što su javni i privatni, putnički i robni, motorizovani i nemotorizovani, u
kretanju i u mirovanju. Istovremeno, savremeno digitalno doba otvara nove mogućnosti prikupljanja
podataka i njihove distribucije u procesu informisanja, odlučivanja i stimulisanja aktivne mobilnosti
stanovnika grada. Težište razmatranja u radu predstavlja princip integrisanja aktivnosti i kretanja
građana u prostorni i socijalni okvir grada (Beograda) u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja i
postizanja održive urbane mobilnosti. Princip integrisanja je razmatran multidisciplinarno: (a) kroz
koncept integrisane ulice kao oblikovnog potencijala gradskog prostora; i (b) kroz integrisanje
biciklističkog saobraćaja u smislu funkcionisanja i upotrebnog potencijala prostornog okvira.
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Ključne reči: princip integrisanja, bezbednost saobraćaja, održiva urbana mobilnost, integrisana
ulica, biciklistički saobraćaj
Abstract: A conceptual framework of this paper consists of current documents and initiatives in the
area of traffic safety and sustainable urban mobility, which point to innovation of existing
professional approaches by implementation of integration, participation and evaluation principles in
order to improve the quality of life in cities. The documents issued by the World Health Organization
analysed the main interrelated traffic safety elements which only integrated into system contribute
to solving transport problems and improving traffic safety. On the other hand, the Sustainable Urban
Mobility Plan was included in the EU regulatory framework as a strategic document designed to
satisfy the needs of citizens for different activities as well as to consider and integrate all modes and
forms of transport in the urban agglomeration including public and private, passenger and freight,
motorised and non-motorised, moving and parking. A focus of the study in this paper is the principle
of integration of citizens' activities and mobility into spatial and social frame of the city (of Belgrade)
with a purpose to improve traffic safety and achieve sustainable urban mobility. A multidisciplinary
approach was applied to integration principle analysis: (a) based on the concept of integrated street
as shaping potential of city space; and (b) based on integration of bicycle traffic in terms of
functionality and utilization potential of the spatial frame.
Keywords: integration principle, traffic safety, sustainable urban mobility, integrated street, bicycle
traffic

1.

UVODNE NAPOMENE

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) preko 1.2 miliona ljudi
različitog uzrasta izgubi život u saobraćajnim nesrećama, dok povređenih bude 50 miliona
godišnje širom sveta. Od toga skoro polovinu (49%) čine pešaci, biciklisti i motorciklisti.
Saobraćajne nesreće su glavni uzrok smrti mladih od 15-29 godina starosti (Save LIVES
- A road safety technical package, 2017:10). Sistem bezbednosti zahteva uspostavljanje
kompleksnih relacija između saobraćajne infrastrukture, vozila, kontrole brzina i
ponašanja učesnika u saobraćaju po principima integrisanja i celovitosti. Razmatranje
saobraćajne infrastrukture u ovom dokumentu značajnije ističe princip integrisanja
socijalnog i prostornog okvira učesnika u saobraćaju od stavova u dokumentu Globalni
plan decenije akcije bezbednosti saobraćaja 2011-2020.
Naspram tradicionalnog pristupa planiranju saobraćaja, novi koncept planiranja urbane
mobilnosti posebno promoviše učešće građana i zainteresovanih aktera, koordinaciju
politika između sektora (saobraćaj, namena i aktivnosti, životna sredina, ekonomski
razvoj, socijalne politike, zdravstvo, bezbednost, energetika i dr.) i između različitih nivoa
uprave. U regulatorni okvir EU uvodi se Plan održive urbane mobilnosti (POUM, engl.
Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP) kao strateški plan zadovoljavanja potrebe ljudi
i poslova za urbanom mobilnošću u cilju poboljšanja kvaliteta življenja u gradovima i
njihovom okruženju. On se nadovezuje na postojeći planerski sistem bazirajući se na
integracijskim, participacijskim i evaluacijskim principima (Wefering et al, 2014:5). U
Srbiji se obeležava Evropska nedelja mobilnosti i od 2014. se grad Beograd, potpisivanjem
CIVITAS (CIty VITAlity and Sustainability) deklaracije, priključio CIVITAS mreži
evropskih gradova koji promovišu alternativne vidove urbanog saobraćaja, a koji postoji
još od 2002.god. Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Evropa, formirana je
2016.god. sa ciljem prenosa znanja i dobre prakse uz osmišljavanje zajedničkih projekata
kojima će se finansirati buduće aktivnosti održivog saobraćaja i bolje mobilnosti. Grad
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Kruševac je domaćin V Skupštine mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna
Europa, a ujedno je i prvi grad u Srbiji sa usvojenim Planom održive urbane mobilosti.
Planom usvojenim 2017.godine, predviđa se da do 2030. 80% putovanja na području
Kruševca čine održivi vidovi saobraćaja - pešačenje, biciklisti i javni prevoz.
Fokus istraživanja u ovom radu je na sagledavanju ključnih prepreke za realizaciju
pozitivnih svetskih iskustva u domenu saobraćajne infrastrukture kao jedne od
komponenti sistema, integrisane u prostornu i socijalnu sferu grada (prema prethodno
navedenim preporukama SZO), a po konceptu Plana održive urbane mobilnosti (POUM).
Princip integrisanja će biti razmatran dvojako (a) kroz koncept urbanog dizajna
integrisanih ulica; i (b) integrisanje biciklističkog saobraćaja. Teorijski okvir rada
obuhvata osnove iskustva iz sveta, dok se operativni deo rada bavi istaživanjem
transformacije prostorne i društvene sfere Beograda.

2.

PRINCIP INTEGRISANJA

Gradsko tkivo je komunikacijska mreža ulica, staza, pruga, cevi, žica i talasa,
uzajamno povezanih i uslovljenih, što se može porediti s funkcijom sistema krvotoka i
nerava živog organizma. Kretanje i tokovi različitih modaliteta, (pešice, biciklom, kolima,
avionom, posredstvom komunikacijskih tehnologija) su ljudska bazična potreba, kao
disanje ili ishrana. Od presudnog su uticaja na naše okruženje, posebno na upotrebni i
oblikovni potencijal gradskog prostora. Tradicionalni sektorski pristup separatno je
razmatrao probleme saobraćaja kroz profesionalnu specijalizaciju i bez sagledavanja šire
slike prostorne i socijalne sfere. Posledice su danas uočljive i novi pristup integralnog
saobraćaja karakteriše zastupljenost principa integracije kako u domenu učesnika u
saobraćaju tako i u sferi odlučivanja po različitim nivoima (savremena komunikacijska
tehnologija).
2.1.

Oblikovni potencijal prostora ulice kao poligon integrisanja

Prema preporukama SZO iz 2017.god. jedna od šest ključnih komponeti sistema
bezbednosti je izgradnja i unapređenje saobraćajne infrastrukture primerene
najugroženijim učesnicima u saobraćaju i obuhvata: trotoare, bezbedne prelaze, pasarele i
podzemne prolaze; trase za bicikle i motorcikle; uvođenje bezbedonosnih barijera;
projektovanje i izgradnja bezbednih raskrsnica; razlikovanje prisputnih od tranzitnih
puteva/ulica; davanje prioriteta pešacima uvođenjem zona bez vozila; usporavanje
saobraćaja u stambenim, trgovačkim i školskim zonama i ostvarivanjem boljih i
bezbednijih trasa javnog saobraćaja (Save LIVES - A road safety technical package,
2017:16). Ovime je jasno potenciran zaokret od auto-centričnog ka humano-centričnom
pristupu planiranja i regulisanja saobraćaja u naseljenim sredinama i gradskim prostorima.
Urbani dizajn postaje platforma za integrisano delovanje različitih profesija i disciplina,
kao i komunalnih službi održavanja i samih korisnika. Još 60-tih i 70-tih su holandski
urbanisti Niek de Boer i Joost Vahl plasirali koncept nove stambene ulice koji ističe
princip integracije kolskog, biciklističkog i pešačkog saobraćaja kao pozitivan princip
planiranja i oblikovanja ulica. Globalni uspeh navedenog koncepta Woonerf
street_stambenog dvorišta uočava se u njegovim ubrzanom prihvatanju kroz regulativu i
uputstva brojnih zemalja _ Holandija i Nemačka (1976), Engleska, Švedska i Danska
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(1977), Francuska i Japan (1979), Izrael (1981) i Švajcarska (1982) (Ben-Joseph,
1995:506). Holandski Woonerf (stambeno dvorište) koncept i engleski koncept Home
Zones (stambena zona) pretežno se odnose na stambene pristupne ulice i kao takvi
predstavljaju samo deo promene principa saobraćajne segregacije ka principu integracije.
Revizijom holandskog Woonerf iskustva 1980-tih se inicijalno razvija koncept shared
space (podeljeni/ zajednički/ integrisani prostor) od strane holandskog saobraćajnog
inženjera i inovatora Hans Mondermana. Njegov rad je promovisao princip integracije
daleko izvan granica mirne stambene ulice i demonstrirao kako urbani dizajner i
saobraćajni inženjer mogu sarađivati u okviru nove paradigme (Hamilton-Baillie i Jones,
2005:42).
U hijerarhijskoj strukturi gradske ulične mreže pristupne ulice pripadaju lokalnoj
mreži s manje od 200-250 vozila na sat, čiji se cilj kretanja nalazi u zoni lokalnih pristupa.
One mogu biti formirane kao osmišljen i aktivan prostor koji integriše pešake, bicikliste i
vozila, bez dominacije pojedinih. Osnovne odrednice za formiranje integrisanih ulica u
gradskom tkivu su: udaljenost do klasične sabirne gradske ulice ispod 500 m, ponuda
izbora alternativnih tokova na 50-60 m (koncept malih gradskih blokova) s mogućnošću
promene pravca kolovozne trake unutar same ulice ili u njenom produžetku. Posebno
područje za razmatranje predstavljaju pristupne stambene ulice koje se odlikuju
specifičnim životom objedinjenih aktivnosti protoka vozila i pešaka, susreta, druženja i
igre, uz povećani faktor rizika u tipično oblikovanom prostoru saobraćajnice. Dosadašnji
koncept rešavanja pristupnih ulica bio je na temu dominacije vozila kroz ponudu što brže
i komfornije vožnje (širina kolovoza, polje sagledavanja, radijusi krivina na raskrsnicama,
razdelne trake i sl.). Novi koncept stambene ulice kao integrisanog prostora podržava
ukupan intenzitet korišćenja ovog prostora.
2.2.

Plan održive urbane mobilnosti i princip integrisanja

Cilj Plana održive urbane mobilnosti (POUM) je stvaranje održivog saobraćajnog
sistema u gradovima pomoću: (i) obezbeđivanja dostupnosti ključnih destinacija i usluga
svim građanima; (ii) poboljšanja sigurnosti i bezbednosti; (iii) smanjenja zagađenja
vazduha, buke, emisija gasova staklene bašte i potrošnje energije; (iv) povećanja
efikasnosti i ekonomičnosti u transportu osoba i robe; i (v) doprinosa povećanju
atraktivnosti i kvaliteta gradske sredine, i urbanom dizajnu za doborbit građana, ekonomije
i društva u celini (Wefering et al, 2014:8). POUM u osnovi karakteriše sledećih sedam
osnovnih obeležja: (1) dugoročna vizija i jasan plan implementacije; (2) participativni
pristup; (3) uravnotežen i integrisan razvoj svih saobraćajnih modaliteta; (4) horizontalna
i vertikalna integracija; (5) procena sadašnjih i budućih performansi; (6) redovan
monitoring, procenu i izveštavanje; i (7) razmatranje troškova i koristi za sve modalitete
saobraćaja. Koristi koje se ostvaruju implementacijom POUM-a su poboljšanje kvaliteta
življenja u gradu i ukupnog imidža grada, poboljšanje mobilnosti građana i dostupnosti
sadržaja, ostvarivanje pogodnosti za zaštitu životne sredine, očuvanje zdravlja građana i
zadovoljenje potreba različitih korisničkih grupa, odlučivanje uz podršku građana i
zainteresovanih aktera, efikasno ispunjavanje zakonskih obaveza, uspešniji pristup javnim
sredstvima i ostvarivanje novog potencijala integracije sektora uprave i institucija
(Intelligent energy Europe. 2012:10-11).
Osnovna funkcija gradske ulice je, pored razvoda infrastrukture, pristup, protok i
zadržavanje vozila i pešaka. Navedene aktivnosti nisu međusobno komplementarne.
Koncept ulice kao socijalne arene ostvaruje potencijal za saniranje konfliktnih interesa
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vozača, bicikliste i pešaka primarno kroz usporavanje kretanja vozila. Uz različita tehnička
rešenja, i početno kažnjavanje, utiče se na kulturu vožnje, ali i na ponašanje biciklista i
pešaka koji ne treba namerno i trajno da zaustavljaju potencijalni tok automobila. Prema
Hans Mondermanu saobraćaj može opstati uz društvene aktivnosti unutar javne sfere
ukoliko postoje odgovarajuća kulturološka pravila ponašanja ljudi. Vozač postaje
građanin. Vizuelni kontakt i interakcija građana zamenjuje saobraćajne znake i pravila
(Hamilton-Baillie i Jones, 2005:43). Mondermanova teorija je bila da povećanje
saobraćajne regulacije umanjuje ličnu odgovornost i potrebu vozača i pešaka da obraćaju
pažnju na dešavanja oko sebe (Van de Vliet, 2013). Pored Evrope primena ovog pristupa
proširila se i na gradove USA, Australije i Novog Zelanda. Iako istraživanja i statistike
primene shared space koncepta ukazuju na smanjenje broja udesa i ozbiljnosti povreda i
do 50%, nepoverenje i otpor prema promeni navika i ponašanja i dalje dominiraju.

3.

TRANSFORMACIJA POJEDINIH GRADSKIH PROSTORA BEOGRADA

Prvi pokazatelji da novi koncept pristupne/ stambene ulice dobija pristalice i u našoj
sredini bili su u domenu akademske literature i udžbenika, teorijskih radova na naučnim
skupovima, kao i postavke u okviru planskih dokumenata rekonstrukcije gradskog tkiva,
ali bez odgovarajućih realizacija. Tek donošenjem Zakona o bezbednosti saobraćaja 2009.
godine su stvoreni uslovi za inoviranje naše profesionalne prakse primenom koncepta
integrisane ulice. Prema ovom Zakonu Zona usporenog saobraćaja vozila je deo puta,
ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste pešaci i vozila. Vozač je obavezan da se u zoni
usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista, brzinom
kretanja pešaka, a najviše 10 km/h. Zona usporenog saobraćaja mora biti obeležena
propisanom saobraćajnom signalizacijom (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima,
čl. 161).
3.1.

Prostorna sfera

Stambeno naselje I mesna zajednica na Bežanijskoj kosi u Beogradu (građene od 1986.
do 1995) je jedno od prvih naselja sa stanovima namenjenim tržištu. Princip urbanističkog
koncepta naselja bila je protočnost naseljskog tkiva, iskazana mrežom naseljskih sabirnih
i stambenih ulica. Iako je Woonerf koncept u tom periodu već bio primenjen i verifikovan,
nisu postojale zakonske i profesionalne mogućnosti njegove primena kroz projektovanje i
realizaciju razmatranog naselja. Međutim, transformacija naselja (tokom izgradnje i
korišćenja) prevazišla je postavke urbanističkog koncepta i uočene su sledeće spontane
promene: (i) stambene ulice u zoni porodičnog stanovanja dobijaju ležeće policajce kroz
akciju samih stanara. Urbanističkim projektom je predviđeno trasiranje pojedinih mirnih
stambenih ulica tako da je omogućena neprimereno brza vožnja, umesto nastojanja da se
utiče na usporavanje kretanja vozila; i (ii) vozila se parkiraju na predviđenim, ali i na
nepredviđenim mestima: na kolsko-pešačkim stazama unutar blokova koje prerastaju u
spontano formirane integrisane ulice; na naknadno formiranim parcelama porodičnih
objekata; ili u dograđenim garažama i natkrivenim parkinzima uz porodične kuće. Ovaj
kratak prikaz ukazuje na dragocen poligon za istraživanje spontane transformacije
prostorne i društvene sfere stambenog naselja, a u cilju formiranja odgovarajućih poruka
i pouka.
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Nažalost, realizacija novoprojektoanog stambenog naselja na lokaciji vojne kasarne
Stepa Stepanović u Beogradu, nije ispratila pomenute poruke i pouke. Idejni projekat
stambenog naselja Stepa Stepanović rađen je 2010.god. kada su ostvareni zakonski uslovi
potpune primene principa integrisanja. Koncept višeporodičnog stanovanja u otvorenim
blokovima zahteva dodatnu razradu slobodnih površina, kako u cilju formiranja identiteta
celog stambenog kompleksa, tako i pojedinih stambenih blokova. To ne podrazumeva
samo ostvarivanje funkcionalnih pešačkih i kolskih pristupa objektu, parking prostore i
infrastrukturnu opremljenost. Potrebno je osmisliti obeležja ugodnosi i prepozatljivosti
koja će podstaći kod stanovnika osećaj pripadnosti i usvajanje termina moje naselje, moje
dvorište ili moj ćošak. Detaljnim razmatranjem namene upotrebnog potencijala stambenog
naselja diferencirani su različiti prepoznatljivi prostori u okviru slobodnih površina. Od
posebnog značaja za ovaj rad je uvođenje koncepta integrisane ulice kroz polazna
opredeljenja parternog uređenja. Predviđeno je oblikovanje parkinga i pristupa garažama
unutar stambenih blokova kao socijalnog kolektora / stambenog dvorišta, odnosno mesta
susreta i druženja, posebno u zoni ulaza u stambene zgrade. Stambeno dvorište
podrazumeva ravnopravnost vozila i pešaka i u funkcionalnom i oblikovnom smislu.
Okretnica za vozila uklopljena je u popločani plato, a denivelacija površina ukazuje na
različite stepene javnosti prostora i tranzitnih tokova unutar bloka (Slika 1.).

Slika 1. Polazni koncept Idejnog projekta stambenog naselja Stepa Stepanović, CIP, 2010.

Međutim, saobraćajno rešenje u okviru Idejnog projekta naselja nije usvojilo pomenute
postavke urbanog dizajna. Pristupne ulice i parkinzi projektovani su i realizovani u duhu
tradicionalnog auto-centričnog pristupa, bez pozitivnih pomaka ka aktuelnom humanocentričnom pristupu, posebno kad je u pitanju zona stambenog naselja (Slika 2.).
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Slika 2. Stambeno naselje Stepa Stepanović_ Beograd 2013./Stambeno naselje Bo01_
Malme 2005.

Saobraćajne površine u okviru stambenih blokova (kolski pristupi parkinzima i
garažama, otvoreni parkinzi i protivpožarni pristupi) obuhvataju ukupno 2,98 ha, odnosno
16% ukupne površine blokova unutar naselja, bez površina tranzitih naseljskih sabirnih
ulica. U pojedinim blokovima površina kolskih pristupa iznosi i 22-24% ukupne površine
bloka. Oni su klasično oblikovani i asfaltirani i ne mogu se uklopiti u preporuke SZO u
domenu sistema bezbednosti koje se odnose na izgradnju i unapređenje saobraćajne
infrastrukture primerene najugroženijim učesnicima u saobraćaju kroz razlikovanje
prisputnih od tranzitnih puteva/ulica i usporavanje saobraćaja u stambenim, trgovačkim i
školskim zonama (Save LIVES - A road safety technical package, 2017:16). Otpor prema
promenama koncepta rešavanja saobraćaja u Beogradu evidentiran je kako kroz struku,
tako i kroz strah i nepoverenje korisnika.
3.2.

Društvena sfera

Grad Beograd je po prvi put 09.2011. zvanično učestvovao u Evropskoj nedelji
mobilnosti (ENM), godišnje kampanje održive urbane mobilnosti. promocija novih zona
usporenog saobraćaja, pešačka subota, promotivna biciklistička vožnja, obeležavanje
svetskog dana bez automobila i izložba dečijih crteža na temu alternativne mobilnosti.
Pitanje participacije građana i njihovog uključivanja u proces donošenja, realizacije,
monitoringa i evaluacije odluka od značaja za funkcionisanje društvene sfere je veoma
aktuelno u Srbiji, ali je najčešće posledična i nedovoljno efikasna. Tako je Uprava grada
Beograda 5.12.2017. pokrenula projekat Da se radi i gradi po tvom kako bi građanima
bilo omogućeno da odlučuju o tome kako žele da izgleda njihov grad. Za potrebe ovog
rada i razmatranje održive urbane mobilnosti sprovedena je inicijalna analiza rezultata dela
ankete objavljenog na zvaničnoj web adresi (www.bgportal.rs) 12.01.2018. Analizirani su
materijali za deset gradskih opština koje obuhvataju delove šire centralne zone grada
(Slika 3.), a radi sagledavanja nivoa interesovanja građana za mogućnosti inovacije i
integracije biciklističkog saobraćaja na području Beograda (Tabela 1.).
Uz pretpostavku da ponuđeni materijal na sajtu www.bgportal.rs realno prikazuje
reakcije građana, može se napraviti zanimljiv presek prisustva teme biciklističkog
saobraćaja u svesti stanovnika Beograda. Broj glasova po određenoj temi ne znači
istovremeno i broj građana koji su učestvovali u anketi, ali se može uspostaviti relacija
između registrovanog broja glasova i broja stanovnika na teritoriji opštine radi
sagledavanja nivoa zainteresovanosti građana po opštinama. Procenatualni odnos broja
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glasova i broja stanovnika na dan 12.01.2018. je mali: Čukarica 0.51%, Novi Beograd
0.13%, Palilula 3.70%, Rakovica 0.82%, Savski venac 0.61%, Stari grad 0.21%,
Voždovac 0.77%, Vračar 0.53%, Zemun 0.82%, Zvezdara 0.87%. Može se prepoznati da
ovakav vid komuniciranja između uprave i građana predstavlja novinu i samim tim izaziva
i nepoverenje građana.

Slika 3. Beogradske opštine razmatrane incijalnom analizom

Najveća broj glasova je registrovan na opštini Palilula koja je teritorijalno najveća i
gde su učesnici u anketi najveći broj glasova (501) dali predlogu kanalizacija (pozicija
1.). Nerešena kanalizacija u gradskoj opštini glavnog grada Srbije u 21. veku nadilazi
potrebu za alternativnim vidovima održivog saobraćaja, ali ne sprečava da se simultano
odigravaju sve vrste unapređenja kvaliteta življenja u Beogradu. Na 22. poziciji liste
predloga opštine Palilula našle su se biciklističke staze. Istovremeno je na Paliluli ostvaren
procenat glasova za predloge vezane za biciklizam 1.63%, koliko iznosi prosečan procenat
za svih deset razmatranih gradskih opština (Tabela 1.). Iznad tog procenta su centralne
gradske opštine Stari grad (6.72%), Savski venac (4.98%), Novi Beograd (3.50%) i Vračar
(2.88%). Najmanji procenat glasova za predloge iz domena biciklizma je na opštini
Voždovac (0.60%).
Tabela 1. Analiza zastupljenosti teme biciklizma u odkviru ankete grada Beograda
“Da se radi i gradi po tvom“ _ 12.01.2018
broj
procenat procena pozicija
broj
biciklizam biciklizam
Opština
komentar
koment.
t gasova prvog
glasova /broj kom. /broj glas.
a
/bicikli
predloga
/bicikli
Stari grad
5
8
79
119
6.33%
6.72%
2.
S. venac
144
261
2
13
1.39%
4.98%
3.
N.Beograd
165
286
3
10
1.82%
3.50%
5.
Vračar
181
312
4
9
2.21%
2.88%
9.
Palilula
18
94
2.19%
1.63%
22.
821
5776
Zemun
310
1118
8
16
2.58%
1.43%
66.
Čukarica
389
860
4
12
1.03%
1.40%
14.
Rakovica
296
816
5
11
1.69%
1.35%
25.
Zvezdara
491
1153
5
13
1.02%
1.13%
32.
Voždovac
477
1162
2
7
28.
0.42%
0.60%
UKUPNO
3353
11863
56
193
1.67%
1.63%
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Predlozi građana koji se odnose na biciklistički saobraćaj za svih deset opština se mogu
klasifikovati na sledeći način:
 Izgradnja ili rekonstrukcija biciklističkih staza sa ciljnim destinacijama iz
domena aktivne i pasivne rekreacije _ ukupno 16 od 61 predloga / 26%;
 Uvođenje i obeležavanje biciklističkih staza u konkretnim ulicama _ 15
predloga / 25%. Pri tome pojedini predlozi ističu da ne treba trasirati
biciklističke staze na trotoaru, već obeležavanjem na kolovozu;
 Generalno uvođenje biciklističkih staza _ 14 predloga / 23%
 Navođenje konkretnih ulica ili delova grada kao destinacija od-do koje nisu
rekreativne zone ili centri _ 10 predloga / 16%;
 Pešačke trake na mostovima _ Pančevački 4, Pupinov 1 _ ukupno 5 predloga
/ 8%; i
 Garažiranje bicikala _ 1 predlog / 2%.
Prisustvo predloga za trasiranje biciklističkih staza između destinacija koje nisu
vezane za rekreaciju (16%) direktno ukazuju na postojanje svesti kod građana za
korišćenje bicikla kao prevoznog sredstva van rekreacije. Istovremeno cela akcija Da se
radi i gradi po tvom ukazuje da se boljom komunikacijom između Grada i građana može
doprineti rešavanju problema s kojima se građani svakodnevno susreću u svom životnom
okruženju. Razlozi nedovoljne zastupljenosti biciklističkog saobraćaja su brojni i
obuhvataju pre svega morfologiju terena, nedovoljnu zastupljenost u planskoj
dokumentaciji, tretman biciklizma prvenstveno kao rekreativne aktivnosti, nerazvijenu
infrastrukturu, kao i nerazvijenu svest o prednostima biciklističkog saobraćaja.

4.

ZAKLJUČNE NAPOMENE

Ključne prepreke za intenzivnije praćenje i realizaciju pozitivnih svetskih iskustava
baziranih na primeni principa integracije kao osnove bezbednosti saobraćaja i održive
urbane mobilnosti na našem tlu (primer Beograda), kao i potencijalni predlozi, sagledani
ovim radom su:
 Prostorni okvir / Prepreka _ Dominacija tradicionalnog koncepta rešavanja
saobraćaja i u prostornom okviru pristupnih ulica u stambenom okruženju _
primer novoprojektovanog naselja Stepa Stepanović u Beogradu u
komparaciji sa višedecenijskim svetskim iskustvom primene koncepta
integrisane ulice, kao i primerom spontane trensformacije gradskog prostora
kroz personalizaciju prostora stambenog naselja Bežanijska kosa I u
Beogradu. Nije došlo do promene tradicionalnog pristupa rešavanja
saobraćaja od auto-centričnog ka humano-centričnom kroz transformaciju
naseljskog prostora radi ostvarivanja veće bezbednosti i kvaliteta življenja
građana.
Prostorni okvir / Predlog _ Integrisanim delovanjem svih aktera u procesu oblikovanja
gradskog prostora (uprave, investitora, urbanista, arhitekata, inženjera tehničkih struka,
umetnika, komunalnih službi održavanja i samih korisnika), umesto asfaltiranog kolovoza
i trotoara, mirnu stambenu ulicu pretvoriti u uređeno predvorje stambene zgrade, mesto
susreta i druženja, prostor koji kultiviše vozače, oplemenjuje pešake, bezbedan je za
bicikliste, i, kao najzačajnije, u poligon edukacije najmlađih. Promenom principa
saobraćajne segregacije ka principu integracije ostvariti prostorni okvir objedinjenih
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odgovornosti i obrazaca ponašanja čime se postiže viši stepen bezbednosti različitih
modaliteta saobraćaja u stambenim, školskim i trgovački zonama.
 Društvena sfera / Prepreka _ Nedovoljno razvijena svest građana o
integraciji biciklističkog saobraćaja u sistem saobraćaja u gradu || a na
osnovu inicijalne analize rezultata projekta gradske uprave Beograda pod
nazivom Da se radi i gradi po tvom. Razmatrani su rezultati iz deset gradskih
opština objavljeni na sajtu www.bgportal.rs (12.01.2018). Od ukupnog broja
stanovnika ovih opština (1.218.651_popis 2002.) registrovano je 11.863
glasova. Građani su izneli ukupno 3.353 različita predloga. Tema biciklizma
podržana je kroz 56 predloga (1.67%) sa 193 glasa (1.63%).
Društvena sfera / Predlog _ Usvajanje i primena osnovnih obeležja Plana održive
urbane mobilnosti, i to pre svega: (i) participativni pristup _ uključivanje građana i
zainteresovanih aktera u proces planiranja i implementacije || Građani različitih starosnih
kategorija i osobe sa posebnim potrebama najbolje poznaju uslove mobilnosti u svom
okruženju. Promotivne kampanje, konstruktivni dijalog, konsultacije i kooperacija na
lokalnom nivou i u okviru susedstva su od presudnog značaja za ostvarivanje procesa
održivog planiranja saobraćaja jer nude odluke i rešenja koja su blagovremeno razmatrana,
prepoznatljiva i samim tim prihvatljiva uz minimiziranje rizika; i (ii) uravnotežen i
integrisan razvoj svih saobraćajnih modaliteta _ uz podsticanje razvoja održivih
modaliteta || Stambeno naselje i susedstvo postaje poligon društvene kohezije za iniciranje
i sticanje navika svih uzrasta (posebno najmlađih naraštaja) u pešačenju, vožnji rolera,
bicikla i dr. Prostorni okvir zajedničkih/integrisanih ulica - stambenih dvorišta ostvaruje
odgovarajuće bezbedonosne uslove za početna iskustva iz domena održive mobilnosti.
Tako stečene navike su osnov značajnijem koriščenju bicikla kao prevoznog sredstva u
konceptu mobilnosti vrata-do-vrata u integrisanom intermodalnom sistemu održivog
sobraćaja u gradu.
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УЛОГА ЛОКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
THE ROLE OF LOCAL TRAFFIC SAFETY STRATEGIES IN THE
TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Дарко Петровић1, Милан Вујанић2, Петар Красић3, Бојан Марић4
Резиме: Национална Стратегија безбедности саобраћаја је успоставила стратешки основ за
унапређење безбедности саобраћаја у Републици Србији до 2020. године. Овим је учињен
иницијални корак у успостављању система управљања безбедношћу саобраћаја, при чему су
као носиоци овог система препознате и локалне самоуправе. Локалне самоуправе су
Законским и Стратешким документима усмерене да донесу своје стратегије безбедности
саобраћаја, као и акционе планове. Овакав концепт има за циљ да трасира и системски уреди
рад у области безбедности саобраћаја на територији локалних самоуправа. Важност локалних
стратешких докумената огледа се и у сталном праћењу ефеката реализованих активности,
тренутног стања и анализе достигнутих дефинисаних циљева. Локалне стратегије
безбедности саобраћаја представљају смернице за стручан и координисан рад, али такође
представљају и политичке документе који исказују стратешко опредељење политичке
јавности да се предано бави проблемима безбедности саобраћаја. Овај рад сагледава улогу
стратегија на локалу, анализира активности локалних самоуправа у Србији у овом сегменту
и даје преглед структуре локалних стратегија уз препоручене кораке за успостављање
квалитетне стратегије безбедности саобраћаја на локалу. Допринос овог рада је и предлог
ширег скупа индикатора квалитета локалних стратегија безбедности саобраћаја.
Кључне речи: стратегија, системско управљање, локална самоуправа, индикатори квалитета
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Abstract: The National Traffic Safety Strategy has established a strategic basis for the improvement
of traffic safety in the Republic of Serbia by 2020. This is an initial step in the establishment of a
traffic safety management system, whereby municipalities are recognized as the bearers of this
system. Municipalities are obliged by Legislative and Strategic Documents to deliver their traffic
safety strategies, as well as action plans. This concept aims to trace and systematically regulate the
work in the area of traffic safety in the territory of local municipalities. The importance of local
strategic documents is also reflected in the continuous monitoring of the effects of realized activities,
the current state and the analysis of the achieved defined goals. Local traffic safety strategies are
guidelines for professional and coordinated work, but they also present political documents that
reflect the strategic commitment of the political public to deal with traffic safety problems. This
paper reviews the role of strategies at the local level, analyzes the activities of local governments in
Serbia in this segment and gives an overview of the structure of local strategies along with
recommended steps for establishing a quality traffic safety strategy at the local level. The
contribution of this paper is a proposal of a wider set of indicators of the quality of local traffic safety
strategies.
Keywords: strategy, system management, local self-government, quality identifiers

1.

УВОД

Саобраћај у данашњој форми има улогу једне од најзначајнијих делатности за
живот модерног човека, међутим упоредо са порастом степена моторизације
повећавају и негативни ефекти саобраћаја. Један од циљева савременог друштва је
да одговори на питање „Како смањити или потпуно елиминисати негативне ефекте
саобраћаја на живот људи?“. Тренутни ниво техничког и технолошког развоја
друштва не омогућава потпуну елиминацију свих негативних ефеката, односно
достизање потпуно безбедног нивоа саобраћајних процеса, али постоји реална
могућност за њихово значајно смањење.
Препознајући значај проблематике безбедности саобраћаја, Уједињене нације су
преузеле водећу улогу на глобалном нивоу. Глобално је подстакнута периодична
анализа проблема безбедности саобраћаја и проналажење најефикаснијих решења
кроз препознавање примера најбоље праксе. Уједињене нације (UN) су израдиле и
промовисале најзначајније документе, док Светска здравствена организација
(WHO) доприноси унапређењу и развоја стратешког планирања за унапређење
безбедности саобраћаја. Једном годишње WHO објављује извештај (World Health
Report), где се је приказана анализа глобалних трендова страдања у саобраћајним
незгодама, деловање кроз стратешке активности на спречавању страдања, као и
преглед најзначајнијих проблема безбедности саобраћаја.
Генерална скупштина УН је 2010. године усвојила резолуцију којом је период
2011-2020. године проглашен „Деценијом акције за безбедност саобраћаја на
путевима“ са основним циљем да стабилизује, односно да смањи прогнозирану
стопу смртности у саобраћају, кроз реализацију бројних активности на светском
нивоу. Овакав циљ захтева учешће институција на националном, регионалном и
глобалном нивоу. Лидерску улогу у оквиру „Деценије акције за безбедност
саобраћаја на путевима 2011-2020.“ имају академска заједница, стручна јавност,
медији, приватни сектор, цивилно друштво, хуманитарне и омладинске
организације и др. Резолуција се ослања на јаку мултисекторску сарадњу ових
субјеката кроз спровођење заједничких стратешких активности. Међународна
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима, истиче значај концепта пет ’’E’’:
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Education, Environment, Engineering, Ergonomy, Enforcement. Међународна
Стратегија промовисала је пет основних препорука:
 ускладити дефиниције и моделе статистичке анализе као основе за
формирање квалитетне међународне базе података,
 више пажње усмерити истраживањима у области безбедности
саобраћаја,
 пратити ставове јавног мњења о важним питањима безбедности
саобраћаја кроз реализацију анкета према усаглашеним међународним
обрасцима - упитницима,
 успоставити одрживи систем информисања учесника у саобраћају и
 тема вожње под утицајем алкохола треба да буде приоритет у
кампањама безбедности саобраћаја.
Република Србија је, препознајући претњу да негативне последице умање корист
и ефикасност саобраћаја, 2009. године усвојила нови Закон о безбедности саобраћаја
на путевима којим је локална самоуправа препозната као значајан субјекат у
систему безбедности саобраћаја. Законом је истакнута значајна улога локалне
самоуправе у систему безбедности саобраћаја, креиран је амбијент у којем је
локална самоуправа, кроз тело за безбедност саобраћаја, носилац и координатор
свих активности безбедности саобраћаја на локалу. Законом је препозната обавеза
локалне самоуправе да донесе Стратегију безбедности саобраћаја и Акциони план
безбедности саобраћаја, који морају бити усклађени са националном Стратегијом
(Стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године) и Националним планом безбедности саобраћаја Републике Србије. Један од
најзначајнијих доприноса овог Закона је и дефинисање извора финансирања
безбедности саобраћаја на локалном нивоу, кроз средства од наплаћених
саобраћајних казни, евидентираних на територији локалне самоуправе.
Законском регулативом, препознат је кључни носилац активности уз јасно
дефинисане изворе прихода, чиме је створена основа за успостављање система
управљања безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу. Стратегије безбедности
саобраћаја представљају кровни документ који је основа за координисан и ефикасан
рад свих институција безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Стручна јавност
из области економије и саобраћа је сагласна да „Улагање у безбедност саобраћаја
није трошак, већ инвестиција“, што даје додатни мотив за рад свим носиоцима
активности, како на националном тако и на локалном нивоу.
Стратегија безбедности саобраћаја пружа основу за успостављање система
управљања безбедношћу саобраћаја. Иако се појам управљања безбедношћу
саобраћаја најчешће везује за смањивање ризика од настанка саобраћајних незгода
и смањивање тежине њихових последица, не треба занемарити остале негативне
ефекте који произилазе из саобраћаја, као што су: материјална штета, губици и
трошкови саобраћајних незгода, загађивање околине буком, издувним гасовима и
штетним материјама и исцрпљивање природних ресурса.
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2.1.

УЛОГА ЛОКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Пракса израде локалних стратегија безбедности саобраћаја у Србији

У Републици Србији национална стратегија безбедности саобраћаја
успостављена је 2015. године, када је усвојена од Републичке Владе. Носилац израде
ове Стратегије било је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
док су у процесу њене израде поред представника Агенције за безбедност саобраћаја
учествовали представници још пет Министарстава, научних институција,
невладиног сектора и других. Законом и националном Стратегијом савет за
безбедност саобраћаја препознат је као централно тело на локалном нивоу,
задужено за координацију послова безбедности саобраћаја и рад са другим кључним
носиоцима, чиме је апсолутно је оправдано очекивање да управо Савет буде
покретач израде стратешких докумената. Суштинско разумевање проблематике
безбедности саобраћаја подразумева и јасно схватање да је за успостављање и
управљање системом безбедности саобраћаја потребан координисани рад локалних
и републичких институција, који је заснован на стратешким и системским мерама.
Републичка Агенција за безбедност саобраћаја прати рад савета за безбедност
саобраћаја, али је неретко случај да је рад тих тела само формалан, док изостају
практичне активности. Тренутна пракса у Србији указује на то да је мањински број
локалних самоуправа, око 20% (нешто преко 30 локалних самоуправа од укупног
броја, усвојио стратешке документе из безбедности саобраћаја). Имајући у виду да
је већина локалних самоуправа успоставила савете за безбедност саобраћаја, овакав
податак указује на то да је мали број локалних самоуправа суштински прихватио
одговорност за безбедност саобраћаја. Највећи број савета реализује извесне
активности у пракси, али те активности нису планиране, системске, њихов ефекат
се не прати и често је краткорочан.
Локалне самоуправе које су усвојиле Стратегије безбедности саобраћаја
препознале су значај анализе стања безбедности саобраћаја, примену ефикасних
мера и активности и њихово дугорочно планирање, као и праћење њихових ефеката
кроз достизање дефинисаних циљева. Практичан системски рад савета за
безбедност саобраћаја инициран је покретањем израде Стратешких докумената из
области безбедности саобраћаја. Израду стратегије безбедности саобраћаја треба да
прати формирање Акционог плана којим су препознате и планиране активности у
периоду на који се односи Стратегија.
Локална Стратегија безбедности саобраћаја треба својим садржајем да подржава
Националну Стратегију, односно да буде у усаглашена са њом. При изради
стратешких докумената локалне самоуправе морају инсистирати на препознавању
специфичности саобраћајног система на локалу, саобраћане мреже и
карактеристикама понашања учесника у саобраћају. Препознавањем ових
специфичности дефинише се стратегија која је „по мери“ конкретне локалне
самоуправе, која мора да буде заснована на релевантним подацима уз дефинисане
циљеве који су реално оствариви.
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2.2.

Улога локалних стратегија безбедности саобраћаја у систему
безбедности саобраћаја

Локална Стратегија безбедности саобраћаја је основни стратешки документ из
области безбедности саобраћаја, неопходан за успостављање системског приступа
у раду и деловању. Управљачке мере које произилазе из Стратегије су системски
подржане, засноване на стручним и научним проценама, а истовремено подржане
од стране политичке јавности и доносиоца одлука. Од Стратегије безбедности
саобраћаја се очекује да буде примарни стручни документ, који је уважио тренутно
стање система, препознао циљно стање, као и мере и активности чију реализацију
ће подржати политичка јавност. Значај Стратегије огледа се и у прилици да локалне
самоуправе учестују у међународним пројектима из области саобраћаја, који готово
неизоставно захтевају постојање стратешких докумената.
Израда стратегија за безбедност саобраћаја је стручан процес који захтева
ангажовање експерата из области безбедности саобраћаја који ће уз сарадњу са
носиоцима активности формирати стратешке документе који неће бити само
формално усвојени, већ дубоко практично примењени у раду носилаца активности
безбедности саобраћаја. Пожељно је да се за израду стратегије ангажују трећа лица,
екстерна, која поседују адекватне стручне квалификације при чему је пожељно да
то буде установа са јасним референцама и истакнутим стручним статусом и
реномеом у области безбедности саобраћаја. Овакав приступ осигурава независност
и објективност при изради стратегије, што може бити кључно за њену реализацију
и поштовање дефинисаних смерница за рад, као и за дефинисање објективних
циљева.
Значај локалних стратешких докумената може се сагледати кроз анализу
доприноса појединих основних елемената које треба да садржи локална стратегија
безбедности саобраћаја:
 Предговор, значај предговора огледа се у опису опште проблематике
безбедности саобраћаја и тенденција на унапређењу. Предговор шаље
јаку и недвосмислену поруку да је Стратегија подржана од стране
политичке јавности, што истиче потпис водеће личности на локалу,
градоначелника или председника општине.
 Увод, има задатак да опише специфичности локалне самоуправе на коју
се стратегија односи. У уводу се могу разматрати специфичности у
погледу географског положаја, путне инфраструктуре, структури возног
парка, социо-економским специфичностима и сл.
 Институционални оквир, треба да препозна све републичке институције
које имају улогу у систему безбедности саобраћаја на локалу, али и све
локалне институције које су носиоци система безбедности саобраћаја на
локалу. У овом делу посебну пажњу треба обратити на локалне носиоце,
њихове области рада и улоге у систему безбедности саобраћаја.
 Правни и стратешки оквир, треба да препозна све законске и
подзаконске акте који имају значајну улогу у области саобраћаја, уз
посебан осврт на локалне одлуке, правилнике, закључке, уредбе и сл. а
које ближе одређују рад појединих субјеката од значаја за безбедност
саобраћаја на локалу. Улога овог дела је да пружи подршку Стратегији,
кроз усаглашавање Стратегије са овим документима.
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Финансијски оквир, за реализацију Стратегије битни су извори
финансирања, потребно је анализирати обим доступних средстава и
истражити могућности за прилив додатних средстава из других извора.
У овом делу треба истаћи трошкове насталих саобраћајних незгода и
анализирати њихов утицај на рад локалне самоуправе, као и проценити
финансијски утицај саобраћајних незгода у будућности. Овај део треба
да буде убедљив у погледу исплативости финансирања унапређења
безбедности саобраћаја и расположивих извора финансирања, како би
послужио као аргумент за континуално и стручно деловање кроз систем
безбедности саобраћаја.
Анализа стања система безбедности саобраћаја на територији
локалне самоуправе, у основи сваке управљачке мере мора се наћи
конкретан основ за деловање, односно препознавање проблема и
његовог узрока. Овај део стратегије треба да што детаљније опише
безбедност саобраћајног система на локалу, како би се кроз анализу
стања препознали приоритети на које треба деловати, мере које могу
бити ефикасне за конкретне проблеме, али и дефинисали јасни мерљиви
циљеви стратегије. Како би овај део био детаљан и релевантан,
препорука је да се систем сагледа кроз анализу: саобраћајних незгода и
настрадалих, ставова учесника у саобраћају, индикатора перформанси
система, рад хитних служби, безбедност путева-инфраструктуре (црне
тачке) и сл. Убедљива идентификација проблема и јасан опис треба буду
производ једне стручне и свеобухватне анализе стања.
Жељено стање, дефинише се кроз визију, мисију и циљеве. У овом делу
је кључно да се усагласе стручни и политички ставови. Струка треба да
дефинише појединости са аспекта значаја за систем безбедности, док
политичка јавност треба да подржи ове циљеве и изрази спремност да
се залаже за њихово достизање, не само формално већ и практично.
Кључне области рада, основне активности у периоду реализације
Стратегије треба да буду сагледани кроз пет стубова безбедности
саобраћаја (1.ефикасније управљање безбедношћу саобраћаја,
2.безбеднији путеви, 3.безбеднија возила, 4.безбеднији учесници у
саобраћају и 5.деловање након саобраћајне незгоде) и за сваку активност
треба да буду идентификовани кључни носиоци - институције на локалу
које ће бити одговорне за реализацију конкретне активности. Овај део
стратегије јасно усмерава целокупан систем безбедности саобраћаја, јер
препознаје одговорности за сваку поједину активност, при чему треба
настојати да се дефинишу и институције чија подршка је неопходна.
Континуитет, треба да постави основне смернице и структуру система
безбедности саобраћаја, са јасним моделом организације међу
институцијама и моделом комуникације. Овај део треба да постави
чврсте основе за успостављање одрживог система управљања
безбедношћу саобраћаја на основу података и стручних периодичних
анализа стања.

Описани елементи стратегије морају бити адекватно стручно конципирани, како
би стратегија заживела у пракси и заиста послужила као основ за рад система
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безбедности саобраћаја. Пресудно за прихватање стратегије је активност
политичара и појединаца који налазе на водећим позицијама у институцијама које
су носиоци система. Пракса је показала да ма колико Стратегија била стручна,
квалитетна и релевантна, неће наћи своју практичну примену, остаће само један
добар документ, уколико се не промовише од стране медија, стручне јавности и
уколико не добије безрезервну подршку политичке јавности и локалних органа
власти.
Као подршка стратегији безбедности саобраћаја потребно је формирати и
Акциони план за реализацију стратегије. Акциони план мора подразумевати сва
„сигурна“ средства за финансирање безбедности саобраћаја (од наплаћених
саобраћајних казни) пројектована на период трајања стратегије. Акционим планом
су дефинисане све конкретне мере усмерене на проблеме безбедности саобраћаја
препознате анализом стања, мере чија реализација може допринети достизању
циљева стратегије. Акциони план треба да пројектује оквирне трошкове
појединачних мера, да дефинише њихов редослед, приоритете и период
реализације, имајући у виду законске одредбе о расподели финансијских средстава
(максимум 50% на безбедност путева). Акциони план треба да буде усаглашен међу
свим субјектима безбедности саобраћаја и подржан од стране локалне владе.
Посебан допринос акционог плана огледа се у дефинисању одговорности
институција за конкретне планиране активности - носиоце активности.
2.3.

Индикатори квалитета локалних стратегија безбедности саобраћаја

У процесу локалне стратегије безбедности саобраћаја потребно је учинити низ
корака који су узрочно последично повезани, а који морају да буду усмерени ка
јединственом циљу. Успостављање стратегије безбедности саобраћаја треба да
прати и низ активности на јачању стручних капацитета локалне самоуправе, као што
су: састанци, презентације, семинари, едукације, обуке и сл.
На основу досадашњих искустава у оквиру израда стратешких докумената
безбедности саобраћаја формиран је предлог сета индикатора квалитета локалних
стратегија безбедности саобраћаја. Основни сет, први ниво индикатора квалитета
локалних стратегија безбедности саобраћаја дат је у табели испод, са описима
индикатора.
Табела 1. Основни сет индикатора квалитета локалних стратегија безбедности
саобраћаја
Индикатор
Опис
Описује у којој мери су препознате специфичности локалне
самоуправе у погледу елемената који могу директно или
Специфичност локалне
индиректно утицати на безбедност саобраћаја. Овај
самоуправе
индикатор треба да опише и квалитет анализе утицаја ових
појединости на безбедност саобраћаја.
Описује у којој мери су препознате релевантне институције
безбедности саобраћаја на локалном нивоу, као и начин на
Институционални оквир
који су уређени односи и надлежности тих институција на
локалу.
Описује разматрање свих расположивих извора прихода,
Финансијски оквир
процену трошкова саобраћајних незгода и очекиване
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Анализа стања

Дефинисање приоритета

Жељено стање

Носиоци активности
Политичка подршка
Медијска подршка
Акциони план
Примена Стратегије

финансијске ефекте планираних мера и активности
дефинисаних стратегијом.
Описује који су све елементи анализирани у оквиру анализе
стања, да ли су препознати релевантни закључци и
приоритети деловања.
Описује да ли су препознати приоритети на које треба
усмерити мере и активности, начин на који су ти приоритети
аргументовани и одабир адекватних мера које треба
усмерити на конкретне проблеме.
Описује релевантност дефинисаних циљева, објективност
циљева и усаглашеност са постојећом анализом. Овим
индикатором описује се и независност тима који је радио на
изради Стратегије.
Описује да ли су препознати адекватни кључни носиоци за
поједине активности и циљеве. Описује анализу капацитета
сваког носиоца активности.
Описује у којој мери је политичка јавност подржала
Стратегију и на који начин.
Описује у којој мери је Стратегија промовисана у медијима
и на који начин.
Описује усаглашеност Акционог плана са Стратегијом,
препознавање одговорности носилаца активности и квалитет
процене трошкова мера активности.
Овај индикатор описује у којој мери је стратегија допринела
успостављању система безбедности саобраћаја

Дефинисање и вредновање квалитета локалних стратегија безбедности
саобраћаја, према приказаном моделу врши се у три нивоа, при чему су сви нивои
повезани, а последњи ниво садржи најдетаљније појединости које се сагледавају
унутар докумената и сумирају у индикаторе II нивоа. Сваки индикатор који је
описан у табели број 1 представља индикатор II нивоа и описан је скупом
индикатора II нивоа (подиндикаторима) који су описани индикаторима III нивоа.
Овакав модел рангирања и повезивања индикатора може се искористити као основа
за бенчмаркинг локалних стратегија безбедности саобраћаја За потребе овог рада
описани су само индикатори I нивоа.

3.

ЗАКЉУЧАК

Успостављање локалних стратегија безбедности саобраћаја је кључ за системско
деловање и успостављање система безбедности саобраћаја на локалу. Стратегија
безбедности саобраћаја је стручни документ који треба да подржи и политичка
јавност, а који је намењен стручној и широј јавности. Индиректно, сама израда
стратегије представља рад на јачању система, јер се препознају сви потенцијали и
недостаци институција које су носиоци система на локалу. Локални савети за
безбедност саобраћаја треба да настоје да израде стратегије које су применљиве,
засноване на стручној и експертској анализи, а које су истовремено оствариве и
прихватљиве политичком субјектима, чије је деловање кључ за њихову успешну
реализацију.
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У овом раду дат је преглед основних елемената које локална стратегија треба да
садржи, што представља јасне смернице у формирању тих стратегија, а на основу
стратегија које су анализиране за потребе овог рада.
Очекивања су да ће локалне самоуправе у будућности интензивирати рад на
успостављању основних стратешких докумената, који ће омогућити и системски
приступ проблемима безбедности саобраћаја. Доступне локалне стратегије
безбедности саобраћаја у Србији указују да постоје локалне самоуправе које су
препознале значај процеса усвајања стратегије безбедности саобраћаја, али и да
постоје локалне самоуправе које су формално донеле-усвојиле стратегије, док је
практичан рад и даље импулсиван и неплански.
Приближавањем Србије Европским регулативама и отварањем преговарачких
група значај стратешких докумената ће постати транспарентнији и бити део обавеза
које наша земља мора да испуни на путу до системског уређења и препознавања
институционалне одговорности.

4.
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UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM U OKVIRU KOMPANIJE COCACOLA HBC SRBIJA U PERIODU 2012-2016. GODINE
FLEET MANAGEMENT OF THE COCA-COLA HBC SERBIA FOR
THE PERIOD 2012-2016.
Sanja Despotović1, Zoran Parezanović2, Đorđe Ilić3
Rezime: Kompanija Coca-Cola HBC Srbija (u daljem tekstu: kompanija) je članica CC HBC Grupe
(u daljem tekstu: Grupa) i jedna od najvećih punionica proizvoda Coca-Cola na svetu, sa sedištem
u Beogradu. Briga za bezbednost i zdravlje zaposlenih čini jedan od prioriteta kompanije.
Kompanija raspolaže sa 650 putničkih i lakih teretnih vozila na teritoriji Srbije i Crne Gore. Kroz
uspostavljen sistem praćenja svih parametara koji imaju uticaj na bezbednost saobraćaja i zaštitu
životne sredine, služba upravljanja voznim parkom direktno utiče na smanjenje broja saobraćajnih
nezgoda u okviru voznog parka, smanjenje potrošnje goriva i emisije CO2. Pored toga, konstantnim
usavršavanjem zaposlenih kroz treninge bezbedne i ekološke vožnje, kampanje i aktivnosti,
značajno se doprinosi podizanju svesti svih zaposlenih o bezbednom i odgovornom ponašanju u
saobraćaju. U ovom radu će biti predstavljeni rezultati unapređenja sistema upravljanja voznim
parkom za period 2012-2016. godine
Ključne reči: Coca-Cola HBC Srbija, vozni park, indikatori, bezbednost, saobraćaj
Abstract: Company Coca-Cola HBC Serbia (here in after: company) is a member of the CC HBC
Group (here in after: Group) and one of the largest Coca.Cola bottling plants in the world, based in
Belgrade. Care for safety and health of employees is one of the company's priorities. Company has
650 vehicles on the territory of Serbia and Montenegro. Through the established system for
monitoring of all parameters that have an impact on traffic safety and environmental protection, the
fleet unit directly affects the reduction of traffic accidents within the fleet, reduction of fuel
consumption and CO2 emissions. In addition, constant improvement of all employees through
trainings for safe and eco driving, campaigns and other activities significantly contributes to raising
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the awareness of all employees about safe and responsible behavior in traffic. In this paper will be
present the results of fleet management system for the period 2012-2016.
Keywords: Coca-Cola HBC Serbia, fleet management, indicators, safety, traffic

1.

UVOD

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija (u daljem tekstu: kompanija) jeste članica CocaCola HBC Grupe (u daljem tekstu: Grupa) i jedna je od najvećih punionica proizvoda
Coca-Cola na svetu, sa sedištem u Švajcarskom gradu Cug i prodajom od preko
2.000.000.000 jedinica godišnje. Grupa posluje u 28 zemalja, sa 56 punionica, 264
distributivna centra i skladišta, i 271 linijom za punjenje. Grupa direktno zapošljava
33.083 ljudi, a proizvodi stižu do 595.000.000 ljudi na tri kontinenta.
Upravljanje bezbednošću saobraćaja u zatvorenim sistemima predstavlja jedan od
efikasnih načina aktivne bezbednosti saobraćaja, jer se delovanjem na manju grupu
profesionalnih vozača direktno utiče na svakodnevne korisnike saobraćajnog sistema.
Kompanije koje u svom vlasništvu imaju vozni park predstavljaju subjekte bezbednosti
saobraćaja koji zauzimaju veliki udeo u saobraćajnom sistemu i one mogu značajno
doprineti unapređenju bezbednošću saobraćaja.
Briga za bezbednost i zdravlje zaposlenih čini jedan od prioriteta kompanije. Sa ciljem
da izgradi bezbednosnu kulturu svetskih standarda, kompanija pruža sveobuhvatnu obuku
i redovno uključuje svoje zaposlene u aktuelne programe u toj oblasti. Kompanija
posvećuje posebnu pažnju razvoju i primeni odgovarajućih standarda i praksi za smanjenje
rizika povezanih sa poslovnim aktivnostima koje zaposleni obavljaju.
Učinak u pogledu bezbednosti redovno se saopštava u kompanijskom godišnjem
izveštaju o održivosti na nivou Grupe, a kompanija u svoje izveštaje uključuje i manje
povrede (first-aid level injuries). Pri beleženju i statističkom izveštavanju o nezgodama u
kompaniji primenjuju se dva standarda: lokalni i standard Grupe, a u slučaju nesreće,
postupa se prema standardu koji je strožiji za datu situaciju.
Vožnja predstavlja jednu od najopasnijih aktivnosti u kojoj učestvuju svi zaposleni,
koristeći kompanijsko ili privatno vozilo. Grupa poseduje oko 20.000 vozila u svom
voznom parku (uključujući automobile, kombije, kamione i viljuškare). Poslednjih
nekoliko godina, najčešći tip nezgoda u kojima su učestvovali zaposleni su bile
saobraćajne nezgode.
U cilju što kvalitetnijeg upravljanja voznim parkom, Grupa je kreirala strateški
dokument - Politiku upravljanja voznim parkom. Osim poštovanja opštih smernica ovog
dokumenta, sve zemlje, članice grupe, su dužne da razviju sopstvene dodatne programe i
procedure kako bi osigurali punu usklađenost sa lokalnim zakonodavstvom, što može
zahtevati strožije mere u odnosu na one predviđene grupnim dokumentom. Cilj ovih mera
i aktivnosti je dostizanje cilja od nula povreda na radu koje su nastale u saobraćajnim
nezgodama, kao i nula saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali zaposleni kompanije.
Mere i aktivnosti kojima se upravlja voznim parkom su prepoznate u internim
dokumentima, kao što su Procedura o korišćenju kompanijskih vozila za potrebe posla,
Procedura o prepoznavanju dobrih i loših načina upotrebe vozila, Procedura za održavanje
vozila, Uputstvo za korišćenje službenog vozila i drugo.
Podaci korišćeni u ovom radu su prikupljeni na osnovu sistema za praćenje i
izveštavanje indikatora voznog parka (GPS, Mobileye uređaj), na osnovu izveštaja za
potrošnju goriva, kao i na osnovu izveštaja o štetama na vozilima.
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2.

STRUKTURA VOZNOG PARKA

Kao deo voznog parka kompanije, na putevima Srbije i Crne Gore svakodnevno
učestvuje 650 putničkih i lakih teretnih vozila, od čega 65% vozila čine laka teretna vozila,
dok 35% vozila čine putnička vozila.

Laka teretna vozila

35%

Putnička vozila

65%

Slika 1. Struktura voznog parka

Do 2015. godine, kompanija je posedovala kombinovan vozni park sa aspekta
vlasništva. Deo vozila je bio u vlasništvu kompanije, dok je deo vozila bio u vlasništvu
lizing kuće. Za vozila koja su bila u vlasništvu kompanije, održavanje se vršilo kod
ugovornih dobavljača, a služba voznog parka je organizovala redovne i vanredne servise.
Kod vozila u vlasništvu operativnog lizinga, održavanje je povereno lizing kući. Mesečni
pregled vozila od strane voznog parka je i dalje praksa, čak i u slučaju vozila u vlasništvu
lizing kuće. Na Slici 2. se može uočiti trend zamene voznog parka sa aspekta vlasništva
od 2012. godine.
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650
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433
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Slika 2. Broj vozila pod operativnim lizingom (2012-2016)

U cilju povećanja bezbednosti, u osnovni paket opreme svih novih vozila, nabavljenih
od 2016. godine, ulaze i sistem bežične komunikacije (bluetooth), kao i zadnji parking
senzori. Služba voznog parka ima obavezu da jednom mesečno pregleda svako vozilo.
Tada se vrši vizuelni pregled, stanje pneumatika i kontrolu svih tečnosti.
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3.

3.1.

SISTEMI ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE POKAZATELJA
FUNKCIONISANJA VOZNOG PARKA
GPS praćenje

Sva vozila koja su deo voznog parka kompanije imaju ugrađen sistem za praćenje
kretanje vozila, koji je zasnovan na korišćenju globalnog sistema za pozicioniranje na
udaljenoj lokaciji (GPS) i slanje podataka na zajednički server za dalju obradu i arhiviranje
putem mobilne internet mreže (GPRS). Sistem kombinuje korišćenje uređaja u vozilu i
softvera za obradu podataka i formiranje detaljnog prikaza lokacije vozila. Pored osnovne
funkcije GPS uređaja (pozicioniranje vozila), koriste se podaci o brzini kretanja vozila kao
i pređena razdaljina napravljena posle radnog vremena. Ugradnja GPS uređaja počela je
2010. godine, dok je 2012. godine doneta procedura o korišćenju kompanijskih vozila za
potrebe posla, kojom je kompanija počela da naplaćuje korišćenje vozila u privatne svrhe.
Nakon toga, 2014. godine, sa uvođenjem novog načina izveštavanja i praćenja, drastično
je smanjen broj prekoračenja brzine.
3.2.

Kamera za bezbednu vožnju (Mobileye safety assistence)

Kompanijsko vozilo je opremljeno GPS sistemom za praćenje vozila kao i kamerom
za bezbednu vožnju (Mobileye safety assistence u daljem tekstu: Mobileye) čija je
ugradnja započeta dolaskom novih vozila od januara 2012. godine. Mobileye predstavlja
pasivan sistem zaštite, koji zvučnim i vizuelnim signalima upozorava vozača na
mogućnost sudara. Samim tim, Mobileye doprinosi povećanju bezbednosti i smanjenju
troškova, kao i smanjenju potrošnje goriva i emisije CO2, a ujedno i povećanju imidža
kompanijskih vozila na putevima.
Kamera za bezbednu vožnju ima funkciju da preko zvučnoga signala na vreme
obaveštava vozača:
ako je pešak ili biciklista na putu i postoji mogućnost od
sudara sa istim
kada je preblizu drugog vozila (u toku vožnje kada je vozilo
udaljeno 0,9 sekundi do kontakta ili ako je preblizu drugog
vozila u koloni)
u slučaju nekontrolisanog prelaska iz jedne trake u drugu
(pojaviće se zvučni signal i ako se prelazi iz jedne trake u
drugu bez uključenog migavca)

4.

POKAZATELJI FUNKCIONISANJA VOZNOG PARKA SA ASPEKTA
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Kontinualnim praćenjem pokazatelja funkcionisanja voznog parka, na jedan sistemski
i kvalitetan način se dolazi do analiza i alata za upravljanje istim.
Kroz praćenje indikatora, kao što su broj saobraćajnih nezgoda, emisija CO2, potrošnja
goriva, troškovi, brzina kretanja i dr., Grupa i kompanija kreiraju programe, aktivnosti i
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mere koje podstiču unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, pospešuju biznis
rezultate i doprinose smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.
4.1.

Broj saobraćajnih nezgoda

Upravljanje bezbednošću saobraćaja u zatvorenom sistemu kompanije predstavlja
jedan od najvećih izazova za sve menadžere i njihove članove tima.
Najčešće povrede u okviru kompanije predstavljaju povrede nastale u sektoru prodaje,
i to su najčešće saobraćajne nezgode (do 30%). Na Slici 3. se može uočiti odnos povreda
nastalih prilikom saobraćajne nezgode u odnosu na ukupan broj povreda.
18
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Broj povreda nastalih prilikom saobraćajne nezgode
Ukupan broj povreda
Slika 3. Broj povreda nastalih u saobraćajnim nezgodama u odnosu na ostale povrede

Izmenom procedure za korišćenje kompanijskih vozila za potrebe posla, kompanija
uvodi obaveznu evidenciju saobraćajnih nezgoda. Evidencija se vrši kroz beleženje opštih
informacija o nezgodi, kao i kroz neposredan razgovor sa vozačem i ispitivanjem kroz
određena pitanja – vreme i lokacija nastanka saobraćajne nezgode, stanje kolovoza, tip
saobraćajne nezgode, oštećenja na vozilu, da li je nezgoda evidentirana kroz policijski ili
evropski izveštaj i dr. Služba voznog parka pokušava da dođe do uzroka i okolnosti
nastanka saobraćajne nezgode. Dobijeni odgovori se isključivo koriste za internu
upotrebu.
Prema proceduri za postupak u slučaju povrede na radu, rukovodilac službe gde se
povreda dogodila, u roku od 48 sati, sa saradnicima i odgovornim licima iz službe
bezbednosti i zdravlja na radu, vrše analizu uzroka sa ciljem definisanja korektivnih mera
kojima se sprečava nastanak naredne iste ili slične povrede. Ukoliko se utvrdi da je do
povrede došlo nepažnjom i nemarom osobe koja je bila direktan učesnik u nezgodi,
moguće je pokrenuti disciplinsku odgovornost. Pored analize uzroka, popunjava se i ''5
zašto'' formular analize kako bi se prilikom analiziranja uzeli u obzir svi mogući uzročnici
nastanka neke nezgode.
Kada zaposleni u toku kalendarske godine svojom krivicom kompanijskim vozilom
prouzrokuje saobraćajnu nezgodu, upravlja kompanijskim vozilom pod dejstvom alkohola
ili opojnih droga za vreme ili van radnog vremena upravlja vozilom, direktno čini povredu
radnih obaveza za koje mu kompanija može otkazati ugovor o radu.
Kao najmerodavniji izveštaj uzima se policijski ili izveštaj o veštačenju saobraćajnih
nezgoda, u kojem su jasno i objektivno navedene okolnosti pod kojima se dogodila
saobraćajna nezgoda.
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4.2.

Stopa nezgoda (Crash rate)

Stopa nezgoda (u daljem tekstu: Crash rate) predstavlja stopu nezgoda na jedan milion
pređenih kilometara koje pređu vozila u vlasništvu kompanije i računa se na sledeći način
(1):
broj saobraćajnih nezgoda x 1.000.000
(1)
Crash rate =
ukupan broj pređenih km
Pod saobraćajnim nezgodama, u našem sistemu, podrazumevaju se nezgode na putu
koje je prouzrokovao zaposleni ili drugi učesnik u saobraćaju i ukoliko postoji policijski
zapisnik ili evropski izveštaj o nastaloj šteti, kao i izletanje vozila sa puta gde postoji
materijalna šteta. Samo ovi tipovi saobraćajnih nezgoda ulaze u Crash rate.
Prilikom analiziranja broja i tipova saobraćajnih nezgoda, primećeno je povećanje
broja saobraćajnih nezgoda u zimskom periodu. Shodno tome da su 2014. godine
vremenske prilike u zimskom periodu na putevima u Srbiji i Crnoj Gori bile izuzetno
nepogodne, došlo je i do povećanja broja saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala
vozila kompanije i to je značajno uticalo i na sam Crash rate, a rezultate možete videti na
Slici 4.
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Slika 4. Crash rate -Broj sudara na milion pređenih kilometara (2012-2016)

4.3.

Potrošnja goriva

Od 2005. godine počela je ugradnja uređaja za tečni naftni gas (TNG) u vozila koja su
vlasništvo kompanije, a u sva nova vozila koja se nabavljaju odmah se ugrađuju uređaji
za tečni naftni gas.
Potrošnja goriva se prati po svakom vozilu pojedinačno, a izveštaji tog praćenja se
mesečno dostavljaju rukovodstvu. U okviru izveštaja, prate se sledeći parametri: potrošnja
goriva, pređena kilometraža, način upotrebe vozila preko mobileye uređaja, tamo gde je
ugrađen mobileye – u 460 vozila, što je za 239 više u odnosu na 2015. godinu. Svako
vozilo ima ugrađen i GPS, tako da se prati i prekoračenje brzine po vozaču. Kvartalno se
šalju podaci Grupi za prosečnu potrošnju goriva i pređenu kilometražu, gde se preračunava
i emisija ugljen dioksida. Ukupna prosečna potrošnja goriva na 100 km u 2016. godini bila
je 8,8 litara (Slika 5).
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Slika 5. Prosečna potrošnja goriva po vozilu (l/100km)

Potrošnja goriva predstavlja oko 30% troškova voznog parka, te je, za uspešno
poslovanje, veoma bitno pratiti ove troškove i težiti ka njihovom smanjenju. Na osnovu
podataka o pređenoj kilometraži, kao i na osnovu podataka o količini potrošenog goriva,
služba voznog parka kreira mere i aktivnosti u cilju smanjenja troškova potrošnje goriva.
4.4.

Emisija CO2

U okviru strateškog održivog poslovanja, kompanija kroz različite aktivnosti utiče na
očuvanje životne sredine i prirodnih resursa. Jedan od kriterijuma prilikom nabavke vozila
za vozni park svakako predstavlja izbor pogonskog goriva, kako bi se smanjila emisija
CO2 u atmosferu.
Kao jednu od strateških mera u cilju smanjenja emisije CO2, 2005. godine je najveći
deo voznog parka zamenjen i od tada su u upotrebi vozila na plin (TNG). Na taj način je
direktno smanjena emisija štetnih gasova u atmosferu za 30%.
Sva vozila za potrebe posla kao pogonsko gorivo koriste TNG. Prelazak na ovo
pogonsko gorivo datira još od 2005. godine. Kompanijskom procedurom je regulisana
upotreba TNG-a (85%) u odnosu na BMB (15%). Na Slici 6. je prikazan odnos upotrebe
plina u odnosu na benzin.
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Slika 6. Upotreba TNG-a u odnosu na BMB (2012-2016) (%)

Emisija CO2 se prati na osnovu pređene kilometraže i potrošnje goriva. Pored plina,
oko 10% vozila i dalje koristi dizel kao pogonsko gorivo. Emisija CO2 se meri u g/km
(Slika 7).
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Slika 7. Emisija CO2 (2012-2016) (g/km)

Redovnim mesečnim i godišnjim praćenjem i izveštavanjem, kontroliše se emisija CO2
na osnovu broja pređenih kilometara i preduzimaju adekvatne mere i aktivnosti da se trend
smanjenja nastavi.

5.
5.1.

AKTIVNOSTI
Program Bezbedna i ekološka vožnja (Safe and eco drive)

Program Bezbedna i ekološla vožnja (u daljem tekstu: Safe and Eco drive) se
primenjuje u cilju povećanja nivoa bezbednosti zaposlenog na radnom mestu, smanjenju
troškova prouzrokovanih saobraćajnim nezgodama i neekonomičnom vožnjom.
Program se zasniva, pre svega, na Politici bezbednosti korišćenja vozila, na
procedurama, ali i na treninzima i prezentacijama koje imaju za cilj povećanje svesti
zaposlenih o bezbednoj i ekonomičnoj vožnji i poštovanju saobraćajnih propisa.
Služba upravljanja voznim parkom šalje „Safe and Eco“ mesečni izveštaj koji je
jedinstven za Srbiju i Crnu Goru i sastoji se od praćenja 5 najbitnijih parametara upotrebe
vozila koji se boduju: Mobileye, prekoračenje brzine, štete na vozilu, potrošnja goriva i
upotreba plina. U zavisnosti od sakupljenih bodova, stil vozača se ocenjuje kao dobar,
osrednji ili loš. Na Slici 8. su prikazani rezultati klasifikacije vozača prema stilu vožnje u
periodu od tri godine, gde se jasno može uočiti povećanje procenta dobrih vozača (sa
79.6% na 89.5%, a ujedno i smanjenje broja loših vozača (sa 7.3% na 2.2%).
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Slika 8. Klasifikacija vozača prema stilu vožnje (%)

Pet vozača koji su prepoznati kao dobri vozači i imaju najmanje sakupljenih negativnih
bodova, su istaknuti u mesečnom izveštaju. Za tri najbolja vozača, na kraju svakog
kvartala je obezbeđena adekvatna nagrada. Pet vozača koji su prepoznati kao vozači sa
lošim navikama i imaju najviše sakupljenih bodova u mesečnom izveštaju, biće opomenuti
i sankcionisani u cilju poboljšanja navika u vožnji. Tim vozačima se izrađuju razvojni
planovi treninga bezbedne vožnje i osvežavanja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.
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5.2.

Program “Alert driving”

Program Alert driving je projekat koji je osmišljen kao on-line trening za bezbednu
vožnju. Svi zaposleni koji upravljaju kompanijskim vozilom rešavali su uvodni test. Na
osnovu rezultata ulaznog testa, svaki zaposleni je mesečno dobijao po jedan dodatni test
iz oblasti u kojoj je osvojio najmanji broj poena na ulaznom testu. Program je trajao 12
meseci i kroz ovaj vid obuke je proslo 650 vozača.
Kao napredna verzija ovog programa, 2017. godine se uvodi program „Axonify“.
5.3.

Program „Axonify“

U cilju povećanja bezbednosti zaposlenih koji koriste kompanijsko vozilo u toku svog
radnog vremena, kompanija je razvila platformu znanja zaposlenih u voznom parku i
zdravlju i bezbednosti na radu. Axonify predstavlja iskustveno učenje zasnovano na igri
koje dokazano brže nadograđuje znanje zaposlenog, a sve to koristeći tehnike učenja koje
potiču iz nauke o mozgu. Mehanika zasnovana na igri koristi igre i nagrađivanje kako bi
održala učenje zabavnim, zadržala vozače uključenim, promovisala učenje i podizala kod
zaposlenih nivo potrebnog znanja.
Kroz ovaj program, vozači:
 Grade znanje postepeno i održivo
 Uče u kratkim, zabavnim naletima kroz pitanja – od 3 do 5 minuta na dan!
 Primaju personalizovano znanje kako bi mogli da napreduju ličnim tempom
 Imaju priliku da osvajaju poene, igraju igre, da se takmiče sa svojim kolegama
iz tima i da osvajaju nagrade.
5.4.

Dan i nedelja bezbednosti i zdravlja na radu

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, 28. april, predstavlja međunarodnu
kampanju koja promoviše bezbedan i zdrav rad.
Nedelja bezbednosti i zdravlja na radu se obeležava početkom novembra i posvećena
je bezbednosti zasnovanoj na ponašanju. U pitanju je nov pristup i posvećenost
unapređenju odnosa prema kulturi zdravlja i bezbednosti, kao i povećanje svačije
angažovanosti u usvajanju svakodnevnog bezbednog ponašanja. Bezbednost zasnovana
na ponašanju predstavlja proces koji se konstantno fokusira na ljudsku pažnju na
svakodnevno bezbedno ponašanje, kako sopstveno, tako i svojih kolega, sa posebnim
akcentom na: bezbednu vožnju, bezbedno ručno upravljanje, padove, klizanja i saplitanja,
kao i upravljanje spoljnim izvođačima radova.
Svake godine aktivnosti u sklopu Dana i Nedelje bezbednosti i zdravlja na radu su
takođe posvećene bezbednoj vožnji. Kroz niz treninga defanzivne vožnje, dodeli nagrada
za najbolje vozače na osnovu indikatora bezbednosti saobraćaja koji se prate tokom
godine, simulacijama saobraćajnih nezgoda uz pomoć strme ravni i „ražnja“, nagradnih
kvizova o znanju i svesti o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju, svim zaposlenima
se podiže svest o bezbednom i odgovornom ponašanju u saobraćaju.

76

Sanja Despotović, Zoran Parezanović, Đorđe Ilić
UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM U OKVIRU KOMPANIJE COCA-COLA HBC SRBIJA U PERIODU
2012-2016. GODINE

6.

ZAKLJUČAK

Kontinuiranim radom, aktivnostima i projektima je primećeno povećanje svesti
zaposlenih i njihovih rukovodioca o značaju uspostavljanja stabilnog sistema upravljanja
voznim parkom i bezbednog i ekonomičnog ponašanja u saobraćaju.
Celokupan vozni park je u poslednje dve godine deo operativnog lizinga, ali prilikom
svake nabavke novih vozila se vodi računa o odabiru pogonskog goriva, povećanju aktivne
i pasivne zaštite u vozilima, usavršavanju vozača i dr. Ukupan broj povreda je smanjen za
50%u odnosu na 2013. godinu, ali je primetno i smanjenje vrednosti Crash rate-a.
Upotrebom plina je smanjena potrošnja goriva sa 9.26l na 8.8l/100km, a ujedno je ta mera
doprinela smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu i od 2005. godine je emisija CO2
smanjena za 30%.
Kompanija ulaže napore da kroz projekte kao što su Safe and Eco drive, Alert driving,
Axonify i dan i nedelja bezbedosti i zdravlja na radu zaposlenima ukaže na važnost
bezbednog ponašanja u saobraćaju i da pospeši njihovo znanje i veštine defanzine vožnje.
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УНУТРАШЊА КОНТРОЛА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ВЕЛИКОМ СИСТЕМУ
INTERNAL TRAFFIC SAFETY CONTROL SYSTEM IN
THE LARGE SYSTEM
Жељко Ранковић1, Милорад Јаковљевић2
Резиме: У раду је приказана организација унутрашње контроле безбедности саобраћаја у
једном великом систему - у Војсци Србије. Унутрашња контрола безбедности саобраћаја је у
Војсци Србије организована на више нивоа, где су обухваћена сва четири подсистема
саобраћаја. Превентивни смисао унутрашње контроле безбедности саобраћаја у ВС огледа се
јасно дефинисаним процедурама за све акције које се предузимају у вези возача и возила и
организације саобраћаја. Као посебан сегмент унутрашње контроле је и праћење стања
безбедности саобраћаја на дневном, периодичном, годишњем и петогодишњем нивоу.
Свеобухватном организацијом унутрашње контроле безбедности саобраћаја постиже се
подела одговорности у области безбедности саобраћаја, што усмерава акције ка одговорним
лицима. Модел унутрашње контроле безбедности саобраћаја у ВС је применљив и за друге
системе, компаније, као и локалне заједнице.
Кључне речи: унутрашња контрола, безбедност саобраћаја, велики систем.
Abstract: This paper presents of organizing internal control in traffic safety in a large system - in
the Serbian Army. Internal control in traffic safety has been organized in the Army of Serbia on
several levels, with measures and activities covering all four subsystems of traffic. The preventive
sense of internal control in traffic safety in the Serbian Army is reflected in clearly defined
procedures for all actions undertaken in relation to drivers and vehicles and traffic organization. As
a separate segment of internal control, monitoring of the traffic safety status is also on the daily,
periodical, annual and five-year levels. A comprehensive organization of internal control in traffic
safety achieves a clear division of responsibilities in the field of traffic safety, which directs actions
towards responsible persons. The model of internal control in traffic safety applied in the Serbian
Army is also applicable to other systems, companies, and local communities.
Keywords: internal control, traffic safety, large system.
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1.

УВОД

Проблем настанка саобраћајних незгода (СбН) присутан је како у друштву, тако
и у Војсци Србије (ВС), где се води посебна пажња о животу и здрављу њених
припадника, али и осталих учесника у саобраћају. С обзиром на масовни карактер
кретања возила у друмском саобраћају показало се да деловање спољне контроле
саобраћаја не може у довољној мери да обухвати све сложене аспекте превенције
СбН. Међутим, настанак СбН је неминовност која прати саобраћај и која се не може
у потпуности спречити, али се може превентивним деловањем свести на најмању
могућу меру. Са гледишта безбедности саобраћаја, преветивно деловање је значајно
и може се спровести код свих великих система у друштву, односно код организација
које поседују веће возне паркове и свакодневно учествују у јавном саобраћају са
истима.
У том смислу ВС, као институција која са великим бројем различитих категорија
возила свакодневно учествује у јавном саобраћају, препознала је значај
превентивног деловања и организовала унутрашњу контролу безбедности
саобраћаја чији је основни задатак спречавање настанка СбН и прекршаја у
саобраћају, као и отклањање потенцијалних узрока настанка СбН и прекршаја у
саобраћају (организационих, техничких, људских и др.).
У складу са наведеним, организовање и спровођење унутрашње контроле
безбедности саобраћаја у ВС регулисано је правилницима, као и организационим
наређењима регулативама и другим актима која дефинишу планирање,
организовање, коришћење и контролу коришћења возила, иако таква обавеза није
неопходна на основу важећих прописа у Републици Србији (РС).3
У наведеним правилницима поједине одредбе нису биле обавезујуће по
прописима РС, а неке су и ''строжије'' од важећих прописа у РС, чиме се такође
повећава превентива у безбедности војних, али и осталих учесника у саобраћају.
Усвојен је ефикасан систем праћења стања безбедности саобраћаја који
омогућује да се управља безбедношћу саобраћаја у ВС и где се на основу истог,
првенствено превентивним деловањем кроз унутрашњу контролу безбедности
саобраћаја ефикасно делује на смањење броја СбН и прекршаја у саобраћају.

2.

ОРГАНИЗАЦИЈА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Унутрашња контрола безбедности саобраћаја у ВС организована је као интерна
и као екстерна, што се може видети на слици број 1.
Интерна контрола безбедности саобраћаја спроводи се на више нивоа, где сваки
више ниво управљања и командовања контролише спровођење прописаних мера
безбедности саобраћаја свих нижих нивоа управљања, укључујући и крајње
извршиоце, односно учеснике у саобраћају (возаче и возила).
На основу члана 8. претходног Закона о oсновама безбедности саобраћаја на путевима, XIV, допуњено
издање, било је између осталог, дефинисано да су предузећа и друге самоуправне организације и органи
који врше јавни превоз и превоз са сопствене потребе, дужни да организују и трајно врше контролу над
испуњавањем прописаних услова рада возача, над техничком исправношћу возила и над испуњавањем
услова предвиђених другим прописима од којих зависи безбедност саобраћаја на путевима.
3
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Слика 1. Организација унутрашње контроле безбедности саобраћаја у ВС

Eкстерна контрола безбедности саобраћаја у ВС, је контрола коју спроводе
инспекцијски органи формирани при Министарству одбране (MO) који такође врше
контролу свих нивоа управљања, али и крајње учеснике у саобраћају.
Лица која врше наведене контроле су углавном дипломирани инжењери
саобраћаја, магистри, мастери, специјалисти, а мањим делом и доктори техничких
наука из области саобраћаја.
Поред наведеног, спровођење прописаних мера безбедности саобраћаја у ВС
врше и дежурни органи (дежурни јединица, дежурни паркова техничких средстава
и дежурни контролно пропусних станица) пре изласка возила у јавни саобраћај, као
и органи саобраћајне Војне полиције који врше контролу спровођења прописаних
мера безбедности саобраћаја, заустављањем и контролом возила и возача приликом
њиховог учешћа у саобраћају.
Лица која врше ове контроле су углавном техничари саобраћаја или лица која су
након средње школе завршила одговарајуће обуке и курсеве, односно која су
положила одговарајуће тестове из познавања прописа којима је регулисан саобраћај
и транспорт, али и безбедност саобраћаја у РС, као и из прописа и других важећих
докумената којима је регулисан саобраћај, транспорт и безбедност саобраћаја у ВС.
Један део свих ових контрола спроводи се пре самог изласка возача и војног
возила у јавни саобраћај, други део ретроактивно, накнадном контролом да ли су
возачи и возила која су у претходном периоду (период од последње контроле)
учествовала у јавном саобраћају испуњавала све прописане услове за то и у
зависности од установљених пропуста врши се предузимање јасно дефинисаних и
прописаних мера да се спречи учешће таквих возача и возила у саобраћају, али и
мера против лица која су дозволила да се такав возач и возило нађу у саобраћају.
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Наведеним контролама безбедности саобраћаја обухваћена је контрола
спровођења прописаних мера које се односе на испуњеност услова које треба да
задовоље првенствено возачи војних возила и војна возила за учешће у саобраћају
(унутрашњем и јавном саобраћају), као и преостала два подсистема саобраћаја: Пут
и Околина, који такође утичу на безбедност саобраћаја, али само у оквиру касарни,
полигона, вежбалишта и других војних објеката и у непосредној близини истих
(места улаза и излаза из војних објеката, односно до места укључења и искључена
из јавног саобраћаја).

3.

СПРОВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Да би се створили услови за организовање и спровођење унутрашње конроле
безбедности саобраћаја у ВС било је потребно донети низ правилника. У том смислу
на највишем нивоу управљања у последњих неколико година донет је већи број
правилника (о транспорту људи и терета у МО и ВС, о безбедности војних учесника
у саобраћају на путевима, о регистрацији војних возила, о транспорту опасног
терета у МО и ВС, о коришћењу војних возила у МО и ВС, о обуци и полагању
возачког испита војних лица за возаче у МО и ВС) којима се регулише планирање,
организовање, коришћење и контрола коришћења војних возила и којима су између
осталог дефинисани елементи унутрашње контроле безбедности саобраћаја, као и
Упутство о контролама, које између осталог дефинише и омогућује спровођење
контроле над предузимањем и применом прописаних елемената унутрашње
контроле безбедности саобраћаја од стране свих нижих нивоа управљања.
Наведеним правилницима и организационим наређењима између осталог
дефинисани су и услови које мора да испуњавају возачи војних возила, војна возила
за учешће у саобраћају, као и контроле испуњености тих услова од стране
различитих органа (возача, командира одељења, командира вода, командира чете,
диспечера, дежурног парка техничких средстава, дежурног контролно - пропусне
станице, дежурног јединице, контролних органа, органа саобраћајне војне полиције,
органа вишег нивоа управљања, инспекције и др.) и то првенствено пре него што се
исти укључе у саобраћај. Предметна контрола возила од стране наведених органа
обавља се независно и у различитим временским интеравила, како пре самог учешћа
у саобраћају, тако и ретроактивно након учешћа у саобраћају и у складу са уоченим
пропустима предузамају се адекватне и прописане мере.
Поред наведеног у МО и ВС у складу са важећим правилницима и
организационим наређењима, дефинисане су обавезе свих учесника у спровођењу
мера унутрашње контроле безбедности саобраћаја, а планирање коришћења возила
врши се сходно задатку али уз поштовање критеријума безбедности саобраћаја који
су на првом месту, а затим и уз поштовање осталих критеријума.
На основу наведеног, у деловању унутрашње контроле безбедности саобраћаја
у ВС могу се истаћи њене две основне функције, и то: функција превентиве и
функција контроле и надзора, која у крајњем циљу такође делује превентивно на
повећање безбедности војних учесника у саобраћају.
За реализацију наведених функција органи који их спроводе имају јасно
дефинисано место у организацији, тачно одређене задатке и средства рада, радну
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документацију, нормативе, потребан стручни кадар, материјално техничку
докумнетацију и ефикасан систем координације.

4.

ЕЛЕМЕНТИ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Безбедност саобраћаја војних возила у великој мери зависи од начина на који се
спроводи унутрашња контрола безбедности саобраћаја и елемената који су при томе
обухваћени.
На основу наведених правилника и организационих наређења унутрашњом
контролом безбедности саобраћаја у ВС обухваћени су следећи елементи: услови
које морају испуњавати војни возачи, здравствени и психофизичко стање војних
возача (здравствена способност возача за управљање возилом, трезвеност,
одморност итд), радно време и одмор војних возача, задуживање војним возилом,
провера и оцењивање возача, обука и оспособљавање возача у познавању материје
из области безбедности саобраћаја и експлоатационо-техничких услова и норматива
коришћења возила, избор адекватног возача, припрема возача за извршење задатка,
документација возача и документација војног возила, опрема војног возила,
исправност и одржавање војних возила (опслуживање, основно одржавање, дневни,
периодични и технички прегледи возила), оптерећење војног возила, кретање војних
возила (брзине, маршруте итд.), прикупљање и обрада података о стању на путевима
и стању безбедности саобраћаја на најчешће коришћеним деоницама пута,
предузимање прописаних мера награђивања и кажњавања, организовање и
спровођење васпитног и пропагандног рада, евденција и анализа саобраћајних
незгода и прекршаја у саобраћају.
Наиме, возач војног возила да би управљао са војним возилом мора да има
возачку дозволу одговарајуће категорије, да му није истекао важећи лекарски
преглед, да је успешно завршио редовно годишње тестирање из прописа о
познавању безбедности саобраћаја, да је имао довољно дневног или недељног
одмора у односу на претходну вожњу, да је психофизички способан за вожњу, да је
претходно упознат са задатком (којим возилом управља, кога или шта превози, када
и где се јавља, које саобраћајнице му се препоручују за коришћење, какво је стање
тих саобраћајница са посебним освртом на критичне деонице у погледу безбедности
саобраћаја).
Поред наведеног, возач треба да изврши преглед комплетности и исправности
своје документације, документције која прати превоз лица или терета, као и
комплетости и исправности возила и његове документације пре саме употребе
возила.
Да би возило могло да учествује у саобраћају мора да има важећи технички
преглед, да је извршен дневни преглед, односно преглед пре употребе где је
констатовано да је возило исправно и комплетно.
Лице које одређује возаче и возила за реализацију неког задатка одговорно је за
стварање услова да возачи и возила могу да учествују у саобраћају сходно важећим
прописима, затим за избор адекватниг возача и возила, припрему и контролу возача
и возила и упознавање истог са предстојећим обавезама и задацима, док је сам возач
одговоран за непријављивање било којих недостатака који се односе на његово
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психофизичко стање, комплетност и исправност његове документације и
документације возила.
Поред наведеног, пре самог изласка војног возила у саобраћај контролу
исправности и комплетности документације возача, документацине терета,
исправности и комплетности возила и документације возила реализују и дежурни
парка техничких средства, диспечер, као и дежурни контролно пропусне станице.
Уколико се и поред свих наведених мера контроле возача и возила установи да
у саобраћају учествују возачи и возила који не испуњавају све прописане услове,
тада се предузимају мере против свих одговорних лица у зависности од тежине
учињеног прекршаја (нпр. код истеклог техничког прегледа, предузимају се мере
против возача зато што то није пријавио, јер је исто требао да установи приликом
прегледа возила пре употребе, против лица одговорног за припрему возача и возила
јер је за задатак одредио возило на којем је истекао технички преглед, или није
створио услове да на предметном возилу на време продужи важење техничког
прегледа, дежурног парка техничких средстава и дежурног контролно пропусне
станице јер су пустили такво возило да изађе из парка техничких средстава у
саобраћај).
Мере против свих одговорних лица предузимају се, без обзира да ли се прекршај
установи у саобраћају приликом контроле од стране органа Саобраћајне војне
полиције или органа Управе саобраћајне полиције МУП-а РС или се установи
накнадном контролом било ког од претпостављена четири нивоа управљања и
командавања, као и уколико се исти установи од стране инспекцијских органа МО.
Наиме, сваки виши ниво управљања приликом контроле нижег нивоа управљања
или инспекцијски орган МО када врши контролу неке транспортне јединице
контролише да ли у том моменту возачи и возила контролисаног састава
задовољавају све услове за учешће у саобраћају, али исто тако да ли су возила и
возачи у претходном периоду (од последње контроле) испуњавали прописане
услове за учешће у саобраћају, да ли је вршена њихова припрема за вожњу и др.
Овакве контроле виших нивоа управљања се спроводе као вишедневне,
једнодневне, потпуне, делимичне, најављене и ненајављене, тако да сва лица која се
баве планирањем коришћења возила и предузимање других превентивних мера у
безбедности саобраћаја морају свакодневно да се придржавају прописаних мера,
односно нису у могућности да ретрокативно исправљају и усклађују стање према
прописаним условима. У складу са нађеним стањем налаже се предузимање мера
против одговорних лица.
Оно што треба истаћи овом приликом су и мере и поступци који се предузимају
на превентиви безбедности саобраћаја, а који нису прописани законима и
правилницима РС или који нису обавезујући за ВС, а исти се спроводе у ВС, су:
 обука и тестирање возача из прописа о безбедности саобраћаја најмање
једном годишње, теоријска и практична обука возача у управљању
возилима у специфичним условима (нпр. управљање у зимским
условима), као и контроле вршења обуке и успешно решеног теста;
 процена ризика и безбедности саобраћаја у местима лоцирања
размештаја, као и на најчешће коришћеним саобраћајницама у РС;
 вођење евиденције о свим саобраћајним незгодама и прекршајима
војних возила, са свим подацима о учесницима у СбН и прекршајима,
као и евиденције о СбН свих припадника ВС са возилима у приватном
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власништву, као возача, путника у тим возилима, али и СбН у којима су
та лица учествовали као пешаци;
 прорада информација о безбедности саобраћаја са којима се сви возачи
месечно упознају;
 избор најбезбеднијег возача у неколико различитих категорија;
 предузимање прописаних дисциплинских мера, покретање прекршајне
и материјалне одговорности за надокнаду штете у случају одговорности
за настанак СбН;
 организовање и спровођење васпитно пропагандног рада, одржавање
различитих врста једнодневних и вишедневних радионица на тему
безбедности саобраћаја;
 објављивање чланака о стању и предузимању мера у безбедности
саобраћаја, израда и презентовање материјала кампања којим се
промовишу поједини садржаји безбедности учесника у саобраћају;
 сарадња са другим државним институцијама, органима и
организацијама, јавним и другим предузећима који се баве саобраћајем
и транспортом, а посебно у сегменту који се односи на безбедност
саобраћаја;
Виши нивои управљања врше контролу спровођења наведених елемената
унутрашње контроле од стране нижих нивоа управљања.
Поред наведеног, у ВС је препознат значај превентивног деловања на настанак
СбН и прекршаја у саобраћају спровођењем обуке возача у ''еко и безбедној'' вожњи.
У складу са тим у претходне две године развијен је и спроводи се курс економичне
вожње, где се возачи уче теорији и практичним вештинама у управљању возилом,
како би директно смањили потрошњу погонског горива, али и повећали безбедност
у саобраћају, као и допринели осталим многобројним предностима такве вожње .
Такође, треба истаћи и то да су у ВС оспособљени и уведени у рад саветници за
транспорт опасног терета и контролори утовара, где су њихово оспособаљавање,
обавезе и одговорности у потпуности нормативно регулисане, иако таква обавеза
није постојала нити сада постоји на основу важећих прописа у РС, чиме се такође
повећава превентива у безбедности војних, али и осталих учесника у саобраћају.
Поред наведеног, прописано је и вршење контроле над радом тих органа.
Посебан значај у безбедности војних учесника у саобраћају имао је и
континуиран рад Савета за безбедност војних учесника у саобраћају, формираног
2006. године, која се састаје два пута годишње и доноси одлуке о активностима у
области безбедности војних учесника у саобраћају.
Препознат је значај који ВС предузима у циљу повећања безбедности саобраћаја,
те је на основу истог РС још 2011. године примљена у чланство Европске комисије
за безбедност саобраћаја у оружаним снагама (ECRAF – Europen Commision for Road
safety in the Armed Forces) уз активно учешће на годишњим конгресима ове комисије
и размени искустава у безбедности саобраћаја са оружаним снагама различитих
земаља најмање два пута годишње. Поред тога ВС први пут планира и организује
међународно такмичење војних возача оружаних снага више земаља, које се
одржава у мају 2018. године.
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5.

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Као што је већ наведено, посебно место у превентиви настанка СбН и прекршаја
у саобраћају заузима праћење стања безбедности саобраћаја. Праћење стања
безбедности саобраћаја у ВС се врши на тај начин да се одмах по настанку СбН
телефонски извештавају управни органи, као и да у року од најкасније 24 сата следи
писани извештај са свим детаљима о насталој СбН. На основу прикљупљених
података попуњава се база СбН и прекршаја у саобраћају и врше се анализе
безбедности саобраћаја на свим нивоима управљања. На најнижем нивоу таква
анализа се врши једном месечно где се СбН из састава те јединице детаљно
анализира и са закључцима исте се упознају сви возачи из тог састава, као и са
информацијом о безбедности саобраћаја која је добијена са вишег нивоа управљања,
а нарочито уколико су се у том периоду десиле каратеристичне саобраћајне незгоде
у другим саставима где се упознавањем возача са истима на њих превентивно
делује. На другом нивоу управљања такве анализе се врше тромесечно, а на
највишем нивоу управљања шестомесечно и годишње и информације се достављају
за упознавање органа који врше непосредну обуку и припрему возача, али и на
упознавање самих возача војних возила.
На основу праћења стања безбедности саобраћаја у ВС, поред наведених анализа
и информација, највећи бенефит је и да се на основу истог, а најмање једном
годишње израђује План превентивних мера за смањење броја СбН и прекршаја у
саобраћају који се доставља на операционализацију и реализацију нижим нивоима
управљања и где се такође спровођење прописаних мера у том Плану контролише
од стране виших нивоа управљања, али и инспекцијских органа.
Праћењем стања безбедности саобраћаја које се спроводи у ВС, може се видети
да се у периоду 2011-2016. година догодило 577 СбН у којима су припадници МО и
ВС учествовали управљајући војним возилима (слика 2), што је за 74 незгоде мање
него у периоду 2006-2010. година. На слици 3 су приказани узроци СбН возних
возила у периоду 2006-2010, као и периоду 2011-2016. година.

Слика 2. Тренд броја СбН војних возила

Слика 3. Узроци СбН војних возила

Праћење стања безбедности саобраћаја се врши на основу апсолутних али и
релативних показатеља безбедности саобраћаја како би органи који се баве овим
послом могли установити да ли је присутан тренд повећања или смањења
безбедности саобраћаја (табела 1), односно да ли прописане мере дају жељење
ефекте смањења броја саобраћајних незгода и њихових последица или је потребна
ревизија и корекција тих мера.
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Година

Табела 1. Релативни показатељи СбН војних возила и последица по годинама
По СбН

2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

218.082
233.565
316.122
305.600
264.746
275.978

По СбН у одг. воз.
вој. м/в
536.118
471.621
632.244
728.047
658.471
679.849

Број пређених km
По
По
возилу
погинулом
2.701
12.866.844
2.833
Није било погинулих
2.979
23.393.036
3.219
Није било погинулих
3.409
25.680.385
3.831
Није било погинулих

По
повређеном
1.608.355
817.477
1.559.535
1.904.124
1.712.025
593.060

У раду је приказан мањи део података који се анализирају на основу праћења
стања безбедности саобраћаја и на основу чега се доносе конкретне мере.
Поред ревизије и корекције из Плана превентивних мера, уколико се установи
да треба да се мења неко од системских решења, на највишем новоу управљања
након сагледавања свих аспеката се предлажу и доносе измене појединих одредби
важећих правилника или се доносе потпуно нови правилници којима се између
осталог регулишу и елементи унутрашње контроле безбедности саобраћаја.
Оно што је такође уочено приликом праћења стања безбедности саобраћаја и
контроле спровођења елемената унутрашње контроле, јесте и то да без предузимања
и спровођења дела наведених мера унутрашње контроле безбедности саобраћаја,
највећи део лица који учествују у планирању и реализацији превоза, а првенствено
возачи не би били упознати са већином прописа, поготово они који су положили
возачки испит и стекли возачку дозволу пре више од десет година, односно пре
ступања на снагу новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима и осталих
подзаконских аката у РС, али и у ВС.
Из наведеног може се видети да је праћење стања безбедности саобраћаја важан
сегмент унутрашње контроле безбедности саобраћаја који доприноси
успостављању система безбедности саобраћаја и стварању услова за управљање
безбедношћу саобраћаја у јединицама и установама ВС.

6.

ЗАКЉУЧАK

Прописивањем, применом и контролом примене елемената унутрашње контроле
безбедности саобраћаја у ВС више је него очигледно да се на ефикасан начин
превентивно делује на безбедност саобраћаја, а тиме доприноси смањењу броја СбН
и прекршаја у саобраћају, односно заштити живота и здравља њених припадника,
али и осталих учесника у саобраћају, смањењу трошкова коришћења и одржавања
возила, смањењу осталих трошкова везаних за саобраћај и транспорт, као и других
негативних последица, уз побољшање позитивних ставова и професионалног
односа према области безбедности саобраћаја.
Наведени елементи унутрашње контроле и све друге мере унутрашње контроле
безбедности саобраћаја које се спроводе у ВС, односно модел унутрашње контроле
безбедности саобраћаја који је у примени у ВС, може да се примени и за друге
системе, компаније, саобраћајно-транспортне организације, па чак и локалне
заједнице.
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По овом моделу локалне заједнице би могли дефинисати праћење стања
безбедности саобраћаја и предузимање елемената унутрашње контроле у јавним
предузећима и другим органима и организацијама чији су основачи, а који у свом
саставу имају возила и возаче, док би Савети за безбедност саобраћаја формирани
при локалним заједницама могли праћењем стања безбедности саобраћаја на
територији своје локалне заједнице, поред предузимања мера за унапређење
безбедности саобраћаја добијених са вишег нивоа управљања предузимати и
налагати мере унутрашње контроле безбедности саобраћаја које ће смањити
идентификоване узроке саобраћајних незгода и прекршаја у саобраћају у својој
локалној заједници.
На основу наведеног, може се закључити да сви системи, а нарочито велики, као
и локалне заједнице планским и организованим спровођењем мера али и надзора
над елементима унутрашње контроле безбедности саобраћаја, могу без проблема
прописивати и спроводити унутрашњу контролу безбедности саобраћаја
прилагођену својој организацији или локалној заједници у погледу лица која би
спроводила исту, као и конкретних послова унутрашње контроле безбедности
саобраћаја и да исти треба да схвате да је то првенствено у интересу тих система.
Поред обавезе спровођења важећих прописа из ове области увођењем праћења
стања безбедности саобраћаја други системи, компаније и локалне заједнице,
створили би услове за предузимање адекватних мера и акција које доприносе
безебедности саобраћаја у тој организацији или територији локалне заједнице.
Увођењем и дефинисањем унутрашње контроле безбедности саобраћаја за
систем, компанију или локалну заједницу створили би се услови да те организације
управљају безбедношћу саобраћаја и на тај начин доприносе стварању свих
наведених позитивних ефеката.

7.
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УТИЦАЈ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА НА ФАКТОРЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
INFLUENCE OF INTERNAL TRAFFIC INSPECTION ON TRAFFIC
SAFETY FACTORS
Nikola Luković1 Milutin Dumic2, Vladan Veljanović3
Резиме: Превентивно деловање у области безбедности саобраћаја подразумева квалитетно
прикупљање података о факторима који утичу на настанак и последице саобраћајне незгоде,
као и имплементација искуства у току припрема за реализацију транспортних процеса.
Квалитетна и праавовремена припрема транспортних процеса је предуслов безбедног
одвијања саобраћаја. Научни приступ овој фази транспортног процеса између осталог
подразумева и одговарајућу методологију рада, односно пропиосану процедуру која
таргетира четири фактора безбедности саобраћаја – човека, возило, пут и окружење. У раду
је дат предлог модела у којем је дефинисан скуп радњи и поступака унутрашње контроле
саобраћаја, који је заснован на нормативно-правним и научним чињеницама, као и позитивној
пракси у вишедеценијском искуству у планирању, реализацији и контроли транспортних
процеса. Предложени модел је аутоматизован кроз софтвер који омогућава ефикаснији
поступак и израду потребних излазних докумената.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, фактори безбедности саобраћаја, унутрашња контрола,
транспортни процес
Abstract: Preventive actions in the field of traffic safety are about gathering data thoroughly
concerning factors which influence traffic accidents and their consequences, as well as
implementing experience in the process of preparation for transport realization. Thorough and timely
preparation of transport is a precondition for safe traffic flow. Scientific approach to this phase of
transport, among other things, includes appropriate work methodology, prescribed procedure which
deals with two core aspects of traffic safety – man and vehicle. The proposal of action model is
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given in this work, related to actions during preparatory phase, at the level of internal inspection,
which is based on scientific facts and positive practice taken out of numerous decades of experience
in planning, realization and transport processes inspection.
Keywords: traffic safety, traffic safety factors, transport process

1.

УВОД

Унутрашња контрола саобраћаја представља основу и почетни корак у
управљању ризицима у саобраћају и транспорту, као и обезбеђењу потребног нивоа
безбедности саобраћаја. Под овим термином подразумевамо предузимање радњи и
поступака у циљу повећања ефикасности транспортног процеса и повећање нивоа
безбедности саобраћаја.
Потребу за спровођењем унутрашње контроле саобраћаја имају сва транспортна
предузећа, привредна друштва, установе, јавна предузећа и друга правна лица која
имају функцију транспорта у свом саставу.
Да би унутрашња контрола саобраћаја била ефикасна, одржива и функционална
мора бити методолошки дефинисана, а сваки корак научно, правно и искуствено
заснован. Јасна и недвосмислена процедура искључује субјективност и обезбеђује
квалитет процеса унутрашње контроле саобраћаја у функцији обезбеђења
ефикасности транспорта и подизања нивоа безбедности саобраћаја.
У овом раду је извршена анализа постојећег стања у области унутрашње
контроле саобраћаја у субјектима чија је делатност или садрже функцију
транспорта, дефинисан је предмет истраживања, анализирани су постојећи
теоријски модели који се могу применити у поступку унутрашње контроле
саобраћаја, реализовано је истраживање и одабир оптималног модела, формиран је
теоријски модел за спровођење процедуре унутрашње контроле саобраћаја,
извршена је аутоматизација процедуре унутрашње контроле саобраћаја
имплементирањем развијеног физичког модела у систем за управљање базом
података и креиран је софтвер ''Унутрашња контрола саобраћаја''. Израђени софтвер
омогућава ефикасну и тачну процедуру унутрашње контроле, као и израду излазних
докумената који су прописани законским и подзаконским актима, као и израду
помоћних докумената који омогућавају унапређење транспортног процеса.

2.
2.1.

ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И НАЧИН ИСТРАЖИВАЊА
Предмет истраживања

Предмет истраживања је део научне замисли и успоставља основне оквире у
којима ће се вршити разрада предмета истраживања. Прелиминарно одређење
предмета овог истраживања је ''Формирање модела унутрашње контроле
саобраћаја''. Теоријско одређење предмета истраживања представља анализу
сазнања о постојећим процедурама за вршење унутрашње контроле саобраћаја.
Операционално одређење предмета истраживања јесте анализа постојећих
процедура унутрашње контроле саобраћаја и формирање оптималног модела
унутрашње контроле саобраћаја.
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2.2.

Циљ истраживања

Овим радом се не одређује ниво научног сазнања који се постиже истраживањем,
односно овај рад има само практичан циљ. Практични циљ овог рада је израда
оптималног модела унутрашње контроле саобраћаја за све правне субјекте који се
баве или имају функцију транспорта.
2.3.

Начин истраживања

Начин истраживања утврђује се кроз обраду: методе истраживања, извора
података и обухвата истраживања.
Као посебне методе у раду су коришћени: метода посматрања, метода анализе
садржаја, метода интервјуа, метода анализе и синтезе.
Извори података за истраживање су литература, нормативна акта и искуствени
подаци лица која се баве безбедношћу саобраћаја дуже од 10 година.
Обухват истраживања је димензионисан на територији града Крагујевца где су
обухваћена 6 привредних друштава чија је основна делатност превоз робе и 4 јавна
предузећа која имају функцију транспорта.
Основна ограничења су: Истраживање је вршено са стручним и искусним
људима (најмање 10 година искуства) а до њих је било врло тешко доћи (ступити у
контакт и ограничено време састанка), предмет истраживања и анализе постојећих
модела је врло ограничен и у неадекватним форматима, отежано прикупљање
података о начину рада транспртних предузећа зато што се ова проблематика у
сваком предузећу третира као пословна тајна, недостатак литературе и података из
области предмета истраживања, обзиром да се ови подаци готово и не третирају у
литератури и сматрају се поверљивим, предложени.

3.

ПРАВНИ АСПЕКТ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА

Закон о безбедности саобраћаја (Закон) дефинише организацију послова
безбедности саобраћаја у привредном друштву, другим правним лицима, државном
органу, односно јединици локалне самоуправе и код предузетника. У Закону је
привредном друштву или другом правном лицу, односно државном органу и органу
јединице локалне самоуправе и предузетнику који врши превоз у друмском
саобраћају дефинисана обавеза да организује и обавља контролу над испуњеношћу
услова за учешће у саобраћају на путу њихових возила и возача, а посебно условима
у погледу времена управљања и одмора возача, као и услова предвиђених другим
прописима од којих зависи безбедност саобраћаја и води прописане евиденције и
обезбеди да ти услови буду испуњени. Садржај и начин вођења евиденција о
испуњености услова за учешће у саобраћају на путу возила и возача, условима у
погледу времена управљања и одмора возача, као и услова предвиђених другим
прописима од којих зависи безбедност саобраћаја прописани су у подзаконским
актима у надлежности министараства задуженог за послове саобраћаја и
министарства унутрашњих послова.
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4.
4.1.

МОДЕЛИ ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ САОБРАЋАЈА
Теоријски модели за унутрашњу контролу саобраћаја

Интезиван технолошки развој саобраћаја у савременом пословању и развоју
саобраћајних предузећа узроковао је развој развој одређеног управљачког
механизма који ће омогућити њихово ефикасно функционисање и развој. Управо
због тога се данас менаџменту поклања велика пажња као окосници и носиоцу
управљања и развоја предузећа и привреде у целини. У савременом пословању
неопходно је вршити унутрашњу контролу процеса и вршити корекције у реалном
времену, чиме се врши превенција могућих поремећаја. Суштина вршења
унутрашње контроле јесте упоређивање стварног стања са претходно утврђеним
стандардима стања. Због тога треба успоставити објективни систем оцене стања јер
само тада ће циљеви бити мерљиви и остварљиви (Вешовић, 2003).
Да би унутрашња контрола била успешна неопходно је да се пре почетка овог
процеса дефинишу стандарди, тј. очекивано стање. Након тога треба утврдити како
ће се вршити евиденција података за вредновање нађеног стања тј. израда
формулара. Пројектовани формулар за унутрашњу контролу саобраћаја требало би
да садржи карактеристике које се оцењују, односно карактеристике које на директан
или индиректан начин утичу на безбедност саобраћаја. У овом раду су анализирани
теоријски модели, који по својим карактеристикама могу бити коришћени у процесу
унутрашње контроле саобраћаја.
Анализирани су следећи модели: метод рангирања, метод присилног избора
тврдњи, метод критичних случајева (догађаја), скале за вредновање, метода
самооцењивања, метода међусобне процене, метода рангирања у мерењу
успешности, метода за оцену успешности поређењем у паровима, метода Check –
листе, метода принудне дистрибуције, модел успешности, модел сложености,
интезитета и квалитета и модел учинка извршилаца.
4.2.

Анализа постојећих модела за унутрашњу контролу саобраћаја

Анализа постојећег стања је неопходан процес, да би се могао у потпуности
сагледати и разумети механизам функционисања унутрашње контроле саобраћаја.
Такође анализом постојећег модела могу се идентификовати проблемске тачке које
се јављају приликом оперативне употребе наведеног модела. У овом процесу треба
посебну пажњу обратити на мишљење и сугестије непосредних извршилаца
(референата, диспечера, пословођа и сл.) који су у стању да непосредно региструју
све негативне и позитивне консеквенце које носи примена постојећег модела.
Унутрашња контрола саобраћаја је поступак који се у различитим формама
спроводи у привредним друштвима и јавним предузећима, па су и ефекти тих
процедура различити.
Један број јавних предузећа интерним правилницима има дефинисана питања по
којима се врши унутрашња контрола, са дефинисаним обавезама лица које је
одређено да се бави тим пословима. Генерално не постоје посебни модели за
унутрашњу контролу саобраћаја већ је цео процес заснован на емпирији и искуству
непосредних извршилаца, најчешће диспечера.
Унутрашња контрола саобраћаја се врши најчешће у фази припреме за
транспортни задатак и обухвата: пријем документације, пријем и преглед возила.
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Време пријема догументације, пријема и прегледа возила најчешће је ограничено на
око 10 минута.
Велики број привредних друштава који по критеријумима припадају микро и
малим предузећима немају дефинисане процедуре за спровођење унутрашње
контроле, већ се цео процес своди на оверу позиције у путном налогу лица које је
одговорно за техничку исправност возила.

5.

ПРЕДЛОГ МОДЕЛА ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ САОБРАЋАЈА

Актуелно стање безбедности саобраћаја у Републици Србији и други показатељи
намећу потребу за редефинисањем процеса унутрашње контроле саобраћаја која
подразумева промену полазних претпоставки у процесу и постављање нових, које
се заснивају на потпуно новим идејама и које ће обезбедити успешно
превазилажење уочених проблема.
Да би ефекти унутрашње контроле саобраћаја били максимални, потребно је
проблем сагледати из две перспективе: нормативно-правне и научне.
Закони Републике Србије који третирају област саобраћаја и транспорта
дефинисали су у једном делу одговорности и норме које је неопходно испунити за
учествовање у јавном саобраћају, а кроз подзаконска акта надлежних институција
прецизније су дефинисани критеријуми и услови које треба да задовоље возачи и
возила за учествовање у јавном саобраћају. Ови услови морају бити
имплементирани у процес унутрашње контроле саобраћаја, како би се створиле
основне претпоставке за безбедно и ефикасно одвијање саобраћаја. Увођење
праћења утицајних фактора на безбедност саобраћаја у процедуру унутрашње
контроле саобраћаја би сам процес учинило знатно више учинковитијим уз
минимална утрошак ресурса, у односу на садашње стање.
Од 2016. године у праћењу стања безбедности саобраћаја у Републици Србији
уведени су основни утицајни фактори на настанак саобраћајних незгода. Укупно су
дефинисана 84 утицајна фактора, која су груписана у девет група.
Анализом прикупљених података, утицајни фактори су респективно поређани у
односу на проценат утицаја на настанак саобраћајних незгода по следећем:
предузимање непромишљених радњи од стране возача (36%), погрешно извођење
радњи у саобраћају од стране возача (33%), пропусти возача због лошег
психофизичког стања, непажње, расејаности (8%), утицај пута и путне околине
(8%), пропусти возача због неискуства, непримереног и непрописног понашања
(4%), специјални случајеви (4%), пропусти возача због неадекватне видљивости,
прегледности, односно комплетног доживљаја виђења пута и саобраћаја (3%),
утицај неисправности возила (2%) и пропусти пешака (2%).
У групи утицајних фактора утицај пута и путне околине најчешће је био
опредељен утицајни фактор клизав коловоз због временских прилика, затим лош
или неадекватно одржаван коловоз, утицај пружања пута, неодговарајућа /
непостојећа или недовољно уочљива саобраћајна сигнализација и/или опрема пута.
У групи утицајних фактора Утицај неисправности на возилу најчешће је био
опредељен утицајни фактор остале неисправности на возилу, затим неисправност
уређаја за заустављање, неисправност светала или показивача правца. За
предузимање непромишљених радњи од стране возача најчешће је био опредељен
утицајни фактор неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању пута. У групи
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утицајних фактора погрешно извођење радњи у саобраћају од стране возача
најчешће је био опредељен утицајни фактор пропусти возача који се односе на
неправилно сагледавање саобраћајне ситуације и губитак контроле над возилом. У
групи утицајних фактора пропусти возача због лошег психофизичког стања,
непажње, расејаности најчешће је био опредељен утицајни фактор возач под
утицајем алкохола. У групи утицајних фактора пропусти возача због неадекватне
видљивости, прегледности, односно доживљаја пута и саобраћаја најчешће је био
опредељен утицајни фактор утицај кише, суснежице, снега, магле, дима и др. на
видљивост возача. У групи пропусти пешака најчешће је био опредељен утицајни
фактор неопрезно ступање на коловоз пешака, а да се претходно није уверио да то
може безбедно да учини, затим утицај тамне одеће пешака на настанак саобраћајне
незгоде. У групи специјални случајеви најчешћи су били опредељени испадање или
падање лица са/из возила у покрету, укључујући и повређивање путника у јавном
превозу.
Све утицајне факторе у најопштијем смислу можемо систематизовати у пет
целина: прву целину чини група која је у вези са путем и путном околином, другу
целину чине утицајни фактори у вези са возилима, групе III-VII чине утицајни
фактори у вези са возачима, четврту целину чини група утицајних фактора који се
односе на пешаке и пету целину чине специјални случајеви.
Уколико узмемо у обзир нормативно-правни и стручни приступ, са циљем да
процедура буде ефикасна и рационална, критеријуме за оцену стања у процедури
унутрашње контроле саобраћаја, најподеснија је коригована Хедонова матрица која
систематизује утицаје четири фактора безбедности саобраћаја (човек, возило, пут и
окружење) на активну и пасивну безбедност (Липовац, 2008).
Коригована Хедонова матрица

Фактори безбедности
саобраћаја
Возач
Возило

Пут

Окружење
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УТИЦАЈНИ ЕЛЕМЕНТИ - УТИЦАЈИ
Активна безбедност
Пасивна безебедност
саобраћаја
саобраћаја
Обука у пружању прве
Обука, способности,
помоћи, психофизичке
ставови, понашање
способности
Техничка исправност,
Опремљеност возила,
опрема возила,
заштита од пожара,
поузданост,..
конструкција, маса..
Квалитет пута,
Коловозни застор,
одржавање пута,
опраштајући путеви,
самообјашњавајући
опрема пута, измењива
путеви....
сигнализација...
Прописи, породица,
Уређеност околине
клима, заштитни
пута, хортикултура,
систем, квалитет
здравствена заштита,..
увиђаја,...
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6.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У самом процесу унутрашње контроле саобраћаја јасно утврђене процедуре
спровођења по свим корацима и оцена стања јесу улазни параметри, који
трансформишу стварно стање у излазне квантитативне величине. Оцена стања, као
излазна величина мора бити репрезентативна и компаративна у свим субјектима
који се баве делатношћу транспорта.
У оквиру интервјуа спроведеног са лицима одговорним за саобраћај у
привредним субјектима и јавним предузећима у којима је једна од обавеза управо и
унутрашња контрола саобраћаја, презентоване су им методе за унутрашњу контролу
саобраћаја. Након спроведеног интервјуа дошло се до закључка да би модел за
унутрашњу контрола саобраћаја требало градити управо на тим методама. Након
анализе поменутих метода сви учесници интервјуа су сложни у мишљењу да је
метода "Check - листе" најпогоднија за објективно вредновање стања у процесу
унутрашње контроле саобраћаја. У складу са тим и предложени модел унутрашње
контроле саобраћаја рада ће се заснивати управо на методи "Check - листе". Сходно
стандардној процедури, за предложени модел је неопходно најпре установити
критеријуме - карактеристике на основу којих ће се спровести оцена стања. При
дефинисању карактеристика на основу којих ће се вршити унутрашња контрола
саобраћаја методом "Check – листе" намећу се између осталог и питања да ли су
наведене карактеристике по којима се врши оцена стања меродавне и сасвим
довољне за објективно вредновање резултата рада возача војних моторних возила.
На основу нормативно правног и стручног аспекта, а према систематизацији на
основу кориговане Хедонове матрице, за дефинисање карактеристика на основу
којих ће се вршити унутрашња контрола саобраћаја методом "Check – листе"
спроведен је интервју са лицима одговорним за функцију транспорт у 10 субјеката.
На основу резултата истраживања дефинисано је 16 карактеристика вредновања
стања за "Check - листу" на основу које ће се вршити унутрашња контрола
саобраћаја (Липовац, 2008):
Да ли возач поседује прописану документацију (лична документа, возачку
дозволу одговарајуће категорије); да ли возач показује знаке умора, болести,
повреде или неуравнотеженог душевног стања (дејство алкохола, психоактивних
супстанци и сл.); да ли је предвиђено време управљања у оквиру дозвољеног
дневног времена управљања возилом; да ли је возач познаје дужности у случају
саобраћајне незгоде и пружања прве помоћи; да ли је возач упознат са
ограничењима брзине кретања у односу на категорију возила којом управља и
категоријама путева планиране руте;
Да ли возило поседује прописане исправе (саобраћајна дозвола, регистрациона
налепница и регистарске таблице); да ли је на возилу извршен технички преглед у
прописаном року; да ли возило поседује прописану опрему за учествовање у јавном
саобраћају; да ли возило испуњава прописане услове у погледу димензија, укупне
масе, највеће дозвољене укупне масе и осовинског оптерећења; да ли пнеуматици
на возилу задовољавају прописане норме; да ли је терет правилно смештен; да ли су
уређаји за осветљавање пута, означавање возила и давање светлосних знакова
исправни;
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Изглед "Check - листе" за унутрашњу контролу саобраћаја

Презиме, име оца, име
возача

Марка тип
возила

Регистарска
ознака
возила

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОЦЕЊИВАЊА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
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Да ли возач поседује прописану документацију (лична
документа, возачку дозволу одговарајуће категорије);
Да ли возач показује знаке умора, болести, повреде или
неуравнотеженог душевног стања (дејство алкохола,
психоактивних супстанци и сл.);
Да ли је предвиђено време управљања у оквиру дозвољеног
дневног времена управљања возилом;
Да ли је возач познаје дужности у случају саобраћајне
незгоде и пружања прве помоћи;
Да ли је возач упознат са ограничењима брзине кретања у
односу на категорију возила којом управља и категоријама
путева планиране руте;
Да ли возило поседује прописане исправе (саобраћајна
дозвола, регистрациона налепница и регистарске таблице);
Да ли је на возилу извршен технички преглед у прописаном
року;
Да ли возило поседује прописану опрему за учествовање у
јавном саобраћају;
Да ли возило испуњава прописане услове у погледу
димензија, укупне масе, највеће дозвољене укупне масе и
осовинског оптерећења;
Да ли пнеуматици на возилу задовољавају прописане
норме;
Да ли је терет правилно смештен;
Да ли су уређаји за осветљавање пута, означавање возила и
давање светлосних знакова исправни;
Да ли је возач упознат са стањем коловозног застора на
планираној релацији кретања;
Да ли је возач упознат са трасом пута на планираној
релацији кретања (кривине, превој, усек, засек, тунели,
опасне кривине и сл.);
Да ли је возач упознат са деоницама пута које пролазе кроз
насеља на планираној релацији и изграђеношћу тротоара на
истим;
Да ли је возач упознат са прогнозираним временским
приликама
ОЦЕНА СТАЊА

Датум
вршења
контроле
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Да ли је возач упознат са стањем коловозног застора на планираној релацији
кретања; да ли је возач упознат са трасом пута на планираној релацији кретања
(кривине, превој, усек, засек, тунели, опасне кривине и сл.); да ли је возач упознат
са деоницама пута које пролазе кроз насеља на планираној релацији и изграђеношћу
тротоара на истим;
Да ли је возач упознат са прогнозираним временским приликама;
За сваку од претходно дефинисаних карактеристика "Check - листе" за
унутрашњу контролу саобраћаја, лице које врши контролу врши одабир између
тврдњи ''тачно'' или ''нетачно''. Поступак спровођења контроле састоји се управо од
поређења жељеног стања са стварним стањем. Позитивно поређење (пожељан
исход) означава се у "Check - листи" знаком "+" а негативно поређење (непожаљан
исход) знаком "-". Испуњеност услова за позитиван исход унутрашње контроле
саобраћаја јесте да су све позиције оцењене пожељним исходом ''+''.

7.

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРЕДЛОЖЕНОГ МОДЕЛА ЗА УНУТРАШЊУ
КОНТРОЛУ САОБРАЋАЈА

Динамичност и комплексност савременог одвијања транспортних процеса
условљава потребу адекватног информисања на свим хијерархијским нивоима.
Врло често успешност обављања посла може зависити од ваљаности и
правовремености расположивих информација на бази којих је потребно донети
пословну одлуку и предузети одговарајуће активности. Аутоматизација обраде
информација значајно повећава могућности у смислу прикупљања, чувања,
претраживања, обраде и приказивања информација у било ком облику записа и на
било ком медију. Неспорно је да аутоматизација предложеног модела унутрашњу
контролу саобраћаја у знатној мери доприноси његовој ефикаснијој примени.
Према предложеном моделу за вредновање резултата рада возача војних
моторних возила, у систему за управљање базама података MS Access 2016 је на
основу физичког модела података креиран софтвер "Унутрашња контрола
саобраћаја". Креиран софтвер омогућава уношење података у реалном времену уз
могућност предузимања тренутне корективне акције у циљу промене стања из
''нетачно (-)'' у стање ''тачно (+)'' на позицијама 4,5,13,14,15 и 16.

8.

ЗАКЉУЧАК

Унутрашња контрола саобраћаја је неопходан процес у изградњи жељеног нивоа
безбедности саобраћаја на републичком нивоу. Процес унутрашње контроле
саобраћаја у суштинском смислу није у правој мери препознат, а у методолошком и
стручном смислу није оперативно дефинисан. Нормативно-правно дефинисане су
обавезе субјеката које врше функцију транспорта да воде одређене евиденције и
прате одређене стандарде, али систематизија свих захтева у целовито решење које
би имало употребну вредност на оперативном нивоу није извршена. У раду је
извршена анализа постојећег стања у области унутрашње контроле саобраћаја
привредних субјеката и јавних предузећа. Постојеће стање не обезбеђује системски
утицај у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја. На основу постојећих
97

Nikola Luković Milutin Dumic , Vladan Veljanović
УТИЦАЈ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА НА ФАКТОРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

прописа и научних сазнања извршен је одабир свих теоријских модела који би се
могли применити у процесу унутрашње контроле саобраћаја. Оценом експерата,
метода „Check-листе“ је изабрана као најпогоднија за примену у процесу
унутрашње контроле саобраћаја. На основу нормативно-правних и утицајних
фактора на настанак саобраћајних незгода у Републици Србији извршен је одабир
16 критеријума који су најпогоднији за превенцију могућих нежељених догађаја у
саобраћају и формирана је „Check-листе“ са 16 критеријума са предлогом да укупна
оцена стања буде позитивана уколико је сваки критеријум оцењен са жељеним
стањем (''+''). Ситематизације је извршена на начин да материјални, људски и
временски ресурси у овом процесу буду сведени на минимум и не ометају извршење
транспортног процеса. Извршена је аутоматизација утврђеног физичког модела кроз
софтверско решење које омогућава ефикасније и комфорније спровођење процедуре
уз приступ линковима који би у реалном времену омогућили отклањање утврђених
недостатака. Овакав модел би у значајној мери допринео повећању нивоа
безбедности саобраћаја на нивоу локалне заједнице и шире.

9.
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ПРАЋЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА У ВЕЛИКИМ СИСТЕМИМА
MONITORING THE USE OF VEHICLES IN LARGE SYSTEMS
Жељко Ранковић1, Драгиша Зинаја2
Резиме: У раду је приказан пример праћења коришћења возила у једном великом систему –
у Војсци Србије.Праћење коришћења возила је у Војсци Србије организовано на више нивоа,
при чему се постиже поузданост праћења и мања вероватноћа злоупотребе возила, али се
праћење коришћења возила не спроводи само из безбедносног разлога, већ и из разлога
економичности и рационалности коришћења возила.Подаци о коришћењу возила прате се
дневно, а специјализованим софтвером и на основу дефинисане методологије, врши се
анализа коришћења возила периодично, као и на годишњем нивоу.Праћењем коришћења
возила постиже се позитиван утицај и на безбедност саобраћаја тих возила, односно код
возача је присутно сазнање и свест о томе да се његова вожња прати а да се резултати вожње
награђују или санкционишу.
Кључне речи: праћење возила, коришћење возила, велики систем.
Abstract: An example of monitoring of vehicles use in The Serbian Armed Forces as a large system,
has shown in this paper. Monitoring of vehicles use in The Serbian Armed Forces are organized on
several levels because of achieving monitoring reliability and decreasing probability of vehicles
misuse. Except safety reasons, the monitoring of vehicles use is carrying out in sense of
economically and rational use of vehicles as well. Data on the use of vehicles are monitored daily,
and by specialized software, based on the defined methodology, the analysis are carried out
periodically, as well as on an annual basis. Positive influence on traffic safety has achieved by
monitoring the use of the vehicle, because drivers are aware that their driving is being monitored
and that the driving results are rewarded or sanctioned.
Keywords: vehicle monitoring, vehicle using, large system.

1

др Жељко Ранковић, дипл. инж. саобраћаја, ВП 1102 Београд, rankovic.zeljko@gmail.com
Зинаја, дипл. инж. Саобраћаја, ВП 1102 Београд, dragisa.zinaja@vs.rs

2Драгиша

99

Жељко Ранковић, Драгиша Зинаја
ПРАЋЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА У ВЕЛИКИМ СИСТЕМИМА

1.

УВОД

Систем се у најопштијем смислу може дефинисати као скуп елемената (објеката,
ентитета, компоненти) и њихових међусобних веза. Једна од основних
карактеристика система је његова хијерархичност (сваки систем се може
декомпоновати на подсистеме и елементе, а да је истовремено и сам део неког вишег
система), а као основне величине система могу се издвојити: функција циља
система (одређује циљеве због којих систем постоји и које у одређеном временском
тренутку систем треба да постигне); карактеристике система (оне особине
система и његових елемената помоћу којих се они идентификују, међусобно
разликују и упоређују са другим системима); улазне величине; излазне величине;
оператор трансформације система (правило по коме се улази у систем претварају
у излазе) односно процес рада система (логички след операција рада од којих прва
прихвата улазну величину, а последња даје излазну); окружење система и стање
система (способност система да изврши циљеве који су дефинисани функцијом
циља).
Хијерархичност, међусобна повезаност елемената, предвидивост понашања,
усмереност ка реализацији неког циља (сврсисходност), способност прилагођавања
промењивим утицајима и тежња ка равнотежном стању – балансу различитих
утицаја унутар и ван система, захтевају да се систем увек посматра као целина.
Уколико ова целина обезбеђује самосталност у функционисању, техничко –
технолошко јединство и могућност фунционалног повезивања са другим
системима, говори се о великом систему. Велики системи имају сложену
организацију у којој се може издвојити управљачки (матични) део и више
аутономних, извршних делова.
Посебан извршни део (подсистем) у сваком великом систему представља
подсистем логистике. Подсистем логистике се може посматрати и као интегрални
део јер је он у сталној интеракцији и са другим подсистемима у великом систему и
са окружењем. Логистички подсистем се даље може декомпоновти на своје
подсистеме (подсистем набавке, процесни подсистем, подсистем испоруке и
подсистем повратне логистике) између којих постоје физички, вредносни и токови
информација.
Физички токови подразумевају транспорт материјала и производа за сопствене
потребе, без накнаде, ради обављања послова из основне делатности великог
система. То што се транспорт реализује за сопствене потребе не значи да трошкови
транспорта не постоје. Напротив, у структури логистичких трошкова преовладавају
трошкови у вези чувања залиха и транспортни трошкови који могу да чине чак и до
85% од укупних логистичких трошкова (Пупавац Д. 2009:19). Из тог разлога
менаџмент тежи да што више умањи трошкове транспорта, кроз измештање
производних погона, успостављање дистрибутивних центара ради смањења
удаљености на којима се врши превоз, ефикаснијег и ефективнијег управљања
возним парком ради повећања производност и др.
На управљање возим парком, у основи, утиче потражња за транспортним
услугама, одржавање возила, управљање радним временом возача и управљање
радом превозног средства.
Праћењем коришћења превозног средства добијају се неопходне информације за
генерисање потребних управљачких одлука, а примена савремених
телекомуникацијских и информатичких технологија знатно олакшава и убрзава овај
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процес. У раду је приказан пример праћења коришћења возила у Војсци Србије као
великом систему.
Циљ рада је да се кроз пример управљања коришћењем војних возила укаже на
могуће управљање возним парком великих компанија, државних органа и др, са
истицањем унапређења која су као регулаторне акције увек присутне, на основу
повратних спрега информација и анализа, али и потребом за функционалним
повезивањем са другим савременим системима, у овом случају, развоја
интеропреабилности са војним снагама других држава.

1.

ВОЈСКА СРБИЈЕ КАО ВЕЛИКИ СИСТЕМ

Заштита одбрамбених интереса Републике Србије је јединствена функција
државе која се реализује кроз војну и цивилну одбрану. Носилац војне одбране је
Војска Србије, која се структурно дели на видове, родове и службе, а функционално
организује на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу у команде, јединице и
установе.
Достизање услова за ефикасно деловање, у смислу одбране земље од оружаног
угрожавања споља и извршавања других додељених мисија и задатака, захтева да
команде, јединице и установе Војске Србије поседују различите оперативне и
функционалне способности у оквиру својих укупних војних способности. Поред
изградње оперативних и функционалних способности, посебни садржаји војне
делатности се реализују у сарадњи са институцијама Републике Србије ради
стварања услова за реализацију мисија и задатака (кадровско обезбеђење,
обавештајно
обезбеђење,
телекомуникационо-информатичко
обезбеђење,
финансијско обезбеђење, логистичка подршка и др.).
Логистичка подршка Војске Србије се посматра као посебан систем (подсистем
у великом систему) заснована је на логистичким функцијама које реализују
логистички елементи (управни и извршни органи). Саобраћај и транспорт је једна
од основних логистичких функција у Војсци Србије, реализује се коришћењем
војних возила, а у извршавању задатака ослања се на саобраћајни систем територије,
у крајњем и државе, користећи њене органе, предузећа, комуникације и транспортне
капацитете.
Са саобраћајног аспекта, Војска Србије има обележја великог система, како по
квантитативним показатељима, као што су број возача, број возила, значајан број
пређених километара војним возилима, али и по квалитативним показатељима као
што су: заокруженост циклуса саобраћаја и транспорта од обуке возача до
реализације најкомлекснијих задатака превоза и транспорта, јасно дефинисане
процедуре унутар система, стручни надзор над пословима саобраћаја и транспорта,
хијерархијска структура система и подела на управне и извршне органе,
специјалистички оспособљен кадар официра дипломираних инжењера саобраћаја и
подофицира саобраћајних техничара и сл.
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2.

КОРИШЋЕЊЕ ВОЈНИХ ВОЗИЛА

Коришћење војних возила у Војсци Србије уређено је посебним правилником –
Правилник о коришћењу војних возила у Министарству одбране и Војсци Србије.
Основ за доношење овог правилника је садржан у Закону о одбрани, а правилником
се уређују врсте војних возила која се користе у Министарству одбране и Војсци
Србије за службене потребе, начин коришћења, вођење евиденција о стању и
експлоатациони век коришћења војних возила.
Коришћење војних возила планира се и организује тако да се обезбеди планско,
наменско и економично коришћење војних возила. При коришћењу војних возила
приоритетно се обезбеђује очување планираног стања војних возила, ресурса и
капацитета, редовно основно и техничко одржавање, редовна реализација
контролних прегледа, планско и наменско коришћење војних возила у границама
одобрених квота погонског горива, интензивније коришћење ''старијих'' типова
возила, и ефикасна заштита возила новије производње, уз њихово правилно
коришћење у гарантном року (Правилник о коришћењу војних возила у
Министарству одбане и Војсци Србије, члан 18).
Коришћење војних возила може бити линијско и ванлинијско, при чему се
планира дневним, месечним и годишњим плановима, а методе које се примењују
приликом коришћења војних возила су:
1) децентрализовано коришћење војних возила – обухвата планирање,
организовање, извршавање и праћење коришћења војних возила из сопственог
састава за реализацију додељених задатака који се тежишно примењује по
задацима оперативних и функционалних способности, обуке и одржавања.
2) централизовано коришћење војних возила – обухвата планирање,
организовање, извршавање и праћење коришћења војних возила одређених
класа, врста или специфичних карактеристика. Централизованим коришћењем
војних возила реализује се превоз за потребе једне или више јединица и
установа војним возилима других јединица или установа, на основу налога
органа за координацију транспорта.
3) сервисно коришћење војних возила - обухвата планирање, организовање и
реализацију задатака којим се више корисника опслужује возилима из једне
јединице или установе Министарства одбране и Војске Србије. Корисници
могу бити лица односно јединице и установе Министарства одбране и Војске
Србије, а сервисно коришћење војних возила може се применити за одређени
задатак или временски период.
Координацијом у планирању и организацији коришћења војних возила
обезбеђује се извршавање планова и наређења за реализацију задатака.
Координацијом у планирању коришћења војних возила усклађују се могућности
носиоца планирања са потребама корисника, како би се истим бројем војних возила
реализовао већи број задатака у току дана.
Током коришћења војних возила спроводе се мере безбедности војних учесника
у саобраћају, у складу са прописима којима се уређује безбедност војних учесника
у саобраћају на путевима, транспорт људи и средстава и транспорт опасне робе у
Министарству одбране и Војсци Србије. У том смислу, посебан значај има контрола
коришћења војних возила.

102

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

Са аспекта безбедности саобраћаја и правилног и економичног коришћења,
контрола коришћења војних возила врши се на 7 (седам) нивоа:3
 Први ниво а): провера испуњености услова да ли изабрани возач има
адекватну возачку дозволу, важећу војну возачку дозволу, важеће
лекарско уверење за управљање војним возилима, успешно реализован
тест из познавања прописа о безбедности саобраћаја и да је имао
довољно трајање одмора пре задатка;
 Први ниво б): провера испуњености услова да ли је изабрано возило
адекватно задатку и технички исправно;
 Други ниво: контрола да ли је планирано возило уврштено у План
превоза за дане реализације задатка и да ли возач има путну
документацију за возило са овереном техничком исправношћу за тај дан
на основу чега возило може да изађе из Парка техничких средстава;
 Трећи ниво: контрола да ли је планирано возило уврштено у План
превоза за дане реализације задатка на основу чега возило може да изађе
из Касарне;
 Четврти ниво а): Провера након реализације задатка података у путној
радној листи и путном налогу, на основу чега се утврђује да ли је возило
било ангажовано на задатој релацији и да ли има оверу корисника возила
за тај задатак превоза или транспорта;
 Четврти ниво б): Провера записа на тахографском листићу у вези
података о пређеном путу и оствареним брзинама и времену вожње и
пауза и одмора.
 Пети ниво: Контрола саобраћаја на јавном путу или затвореним војним
површинама од стране припадника Војне полиције у оквиру редовних
контрола саобраћаја које се превентивно предуѕимају на територији
читаве Републике Србије;
 Шести ниво: Кроз функционисање диспечерске службе прати се
дневно коришћење војних возила у целој Војсци Србије, по принципу
од најниже целине до укупног броја возила ангажованих до 100 и преко
100 km, и то према врсти задатка и врсти возила, на основу чега се врши
и координацаја ангажовања возила за потребе других целина Војске
Србије;
 Седми ниво: Стручни надзор над коришћењем војних возила од стране
Управе за логистику Генералштаба Војске Србије и од других
претостављених нивоа за потчињене нивое.
Сви ови нивои на којима се остварује праћење сегмената коришћења војних
возила или генерално коришћење војних возила чине целину управљања
коришћењем војних возила (планирање, организација, координација, реализација и
контрола-надзор) са циљем постизања рационалног коришћења војних возила на
принципима економичности и ефикасности реализације постављених задатака.

3

У смислу члана 45. Правилика о коришћењу војних возила у Министарству одбране и Војсци Србије.
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3.

ПРАЋЕЊЕ КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Ради праћења и усмеравања реализације транспортних задатака, планске и
наменске употребе војних возила у Војсци Србије организована је диспечерска
служба за саобраћај и транспорт.
Диспечерска служба за саобраћај и транспорт прикупља податке о коришћењу
војних возила и безбедности саобраћаја неопходне за аутоматизовану обраду и
праћење стања и реализује координацију реализације захтева када постоји вишак
транспортног капацитета или недовољна искоришћеност возила.
Аутоматизована обрада података у информационом систему Саобраћајне
службе Војске Србије остварује се коришћењем апликације “Возила”, софтверскe
апликацијe намењенe за аутоматизовану обраду података о стању, смештају и
коришћењу војних возила, попуни јединица – установа возилима и средствима
интегралног транспорта, додели и реализација квоте погонског горива.
Аутоматизованом обрадом података о коришћењу војних возила остварује се
операционална подршка, јер се на било ком хијерархијском нивоу у систему
обрађују – уносе подаци о стању и коришћењу возила и других потрошача горива
за све јединице – установе за које се, у складу са организационом шемом, на том
месту врши обрада података.
Поред операционалне, аутоматизованом обрадом обезбеђује се и подршка
менаџменту (командовању), широком лепезом подака, од општих података о
возилима који се налазе у јединици – установи – саставу па до специфичних
извештаја као што су прегледи оперативне евиденције, утрошци погонског горива и
реализација километара и мото-часова по задацима, прегледи исправности возила,
начин смештаја возила и др.
Сви генерисани извештаји и прегледи пружају информације неопходне за
ефикасно управљање возним парком, а њихово генерисање омогућава база података
коју креира апликација „Возила“ и која се условно може поделити на базу сталних
и базу промењивих података (слика 1).

Слика 1. Аутоматизовано праћење стања, броја и коришћења моторних возила у
информационом систему саобраћајне службе (Осмокровић et al, 2012:203).

Посебан део праћења коришћења војних возила односи се на праћење трошкова.
У складу са препорукама Државне ревизорске институције, трошкови коришћења
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се евидентирају по возилу и прате на нивоу основних тактичких јединица.4 Праћење
трошкова је нормативно уређено (Правилник о коришћењу војних возила у
Министарству одбране и Војсци Србије, члан 73.) и реализује се за сада ван система
аутоматизоване обраде података. Постојећа апликација „Возила“ не омогућава
системско праћење и аутоматизовану обраду података о свим трошковима по возилу
(коришћење возила, утрошак горива, одржавање возила и замена делова и опреме
возила, регистрација и осигурање возила), али је развој апликације усмерен у том
смеру.
Осим у смислу аутоматизоване обраде података о трошковима коришћења
возила, потреба за унапређење апликације „Возила“ постоји и у делу који се односи
на праћење возила у реалном времену (локација возила, брзина возила, статус
возила и др.)
Праћење војних возила у реалном времену може се остварити кришћењем
постојећих система који се налазе у комерцијалној употреби што са безбедносног
аспекта за војне снаге углавном није прихватљиво.

Слика 2. Пример коришћења софтвера Северноатланског пакта за праћење и
контролу кретања возила (Зинајаl, 2017:73; прилагођено за потребе рада.

Из тог разлога развијају се посебни системи који имају одређени ниво заштите
података. На слици 2. приказан је пример коришћења софтвера Корсом (енгл.
Coalition Reception, Staging and Onward Movement Module, CORSOM) који могу да
користе земље потписнице Северноатланског уговора и земље чланице Програма
партнерство за мир (основ да може да га користи и Војска Србије). Коришћењем
4

Државна ревизорска институција је током 2013. gодине вршила ревизију сврсисходности са темом:
„Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије“. Узорком директних
корисника буџета обухваћено је било Министарство обдране и Војска Србије. Ревизија сврсисходности
реализована је по пет ревизорских питања након чега је ДРИ на свако од питања дала закључак. У сваком
закључку је као позитиван пример истакнута пракса у Министарству одбране и Војсци Србије по том
питању.(прим. аут.)
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покретне телекомуникационе опреме којом је опремљена Војска Србије такође се
може остварити праћење возила у која је ова опрема уграђена.
Поред наведених могућности, уз сагледавање безбедносних ризика, за одређени
број и одређене врсте возила могућа је примена комерцијалних решења која се већ
као готов производ могу наћи на тржишту у Републици Србији.
Војска Србије је поставила пројектни задатак да се обезбеди праћење војних
возила. Основна предност која се из пројекта очекује је примена електронске
пријаве за превоз, аутоматизоване израде Плана превоза, уз коришћење програма
подршке одлучивању, односно извештаја који су дефинисани важећим правилником
о коришћењу војних возила. Такође се из SWOT анализе примене комерцијалних
решења праћења, могу навести одређени позитивни ефекти и могућности: пројекат
подразумева праћење одређеног броја возила на територији Републике Србије и
Европе (опционо), а уграђени уређај мора да складишти податке и шаље их по
повратку у Републику Србију, што значи да је просторно обухваћена целокупна
мрежа путева и локација на територији Републике Србије и Европе, као и пољски
путеви Републике Србије, уз могућност праћења помоћу Google maps.
Параметри који су битни за праћење, а који се већ прате у појединим
компанијама у Републици Србији за одређени број возила, и који су у пољу
интересовања и за Војску Србије, као што могу бити корисни и за друге компаније
су:
 Позиција возила (улица, насеље и сл.),
 Брзина и правац кретања возила у реалном времену,
 Време успостављања контакта у возилу,
 Време прекида контакта у возилу,
 Трајање вожње и мировање,
 Пређени пут (km),
 Тренутна брзина кретања (km/h),
 Максимална брзина у дефинисаном периоду (km/h),
 Просечна брзина у дефинисаном периоду (km/h),
 Прекорачење брзине, брзину кретања са извештајима о прекорачењима
брзине (и у km и у времену),
 Извештаји о убрзањима и успорењима возила као и временима
мировања возила,
 Упозорење диспечерском центру,
 Упозорење возачу о прекорачењу брзине звучним јављачем,
 Ниво напона акумулатора,
 Тренутни трансфер података о позицији и статусу возила на захтев
корисника путем GPRS-а и SMS-а,
 Меморисање података о позицији и статусу (History mod),
 Подешавање параметара алгоритма за слање GPS података, на основу:
интервала [s], пређене раздаљине [m], промене правца кретања [°],
 Слање података у реалном времену или одложено: периодично по
истеку подешеног времена, једном дневно у подешено време,
аутоматско алармирање путем SMS-а,
 Sleep mod (прелазак у пуни режим рада у случају старта мотора,
активирање аларма, G сензора, промене дигиталног улаза, пада или
губитка напона, пријема SMS поруке или Voice позива),
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Постављање локација (објеката од интереса) на мапу,
Исцртавање историје пређеног пута на мапама,
Историја комуникације, историја алармних стања и преусмеравање
алармних стања, директно на мобилни телефон преко SMS поруке,
 Извештаји о одступањима од руте и дефинисаних времена,
 Анализе пређеног пута по тачкама,
 Приказ наведених статистика у облику графикона,
 Извоз података–могућа каснија обрада у неком другом програму (нпр.
Excel),
 Филтер вожњи ограничен на време: која возила су ефективно возила
изван радног времена,
 Филтер вожњи ограничен на брзину: која возила су прекорачила брзину
која је прописана Правилником о безбедности војних учесника у
саобраћају,
 Филтер вожњи ограничен на пређене километре,
 Сви подаци о возилу су централизовани и видљиви су свим
корисницима истовремено са дефинисањем приступа (привилегије),
 Генерисање података за сва возила и за свако возило посебно, за дати
период,
 Аутоматско слање месечних извештаја,
 Ниво горива у резервоару, сипање и количина горива на бензинској
пумпи – место и време сипања,
 ''Еко профил'' (подаци о начину вожње возача) и сл.
Праћење коришћења војних возила је са аспекта безбедности саобраћаја посебно
значајно ради свести возача да се њихово понашање у саобраћају прати и да се
евидентирају поступци супротни промовисаним кроз безбедну, еко и дефанзивну
вожњу, супротни очекиваним и прописаним акцијама. У оквиру тога се посебан
акценат даје на брзину вожње и начин вожње, али и на трајање управљања и пауза
и одмора возача, евентуално неовлашћено коришћење возила и сл.

4.

ЗАКЉУЧАК

Војска Србије као велики систем има заокружен технолошки процес од избора
возача и возила до праћења реализације задатка од поласка из касарне, у току и
након повратка у матичну јединицу. Поред дефинисаних процедура којим се
остварују стандарних седам нивоа контроле коришћења војних возила, Војска
Србије користи и софтверску апликацију ''Возила'' којом се прате најважнији
параметри коришћења експлоатационих ресурса војних возила са могућношћу
израде прописаних извештаја о томе.
У циљу унапређења праћења коришћења војних возила, смањења трошкова
коришћења и рационалног управљања коришћењем војних возила сагледава се и
могућност електронске пријаве за превоз, на основе које ће се генерисати и остала
документа – извештаји неопходни за праћење коришћења војних возила.
Визуелизација коришћења војних возила, која се као таква већ користи у оквиру
заједничких вежби са државама које су у саставу Северноатлантског пакта и
државама у Партнерству за мир, са аспекта безбедносних ризика није погодна за
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коришћење за сва возила у Војсци Србије, као што нису ни комерцијалне верзије
софтвера за праћење флоте возила, које се већ користе у неким компанијама и у
Републици Србији. Но и поред тога, обзиром на значајан број параметара који се
могу пратити, укључујући и параметре који су директно у вези са безбедношћу
саобраћаја, може се и на нивоу Војске Србије, као и на нивоу других великих
система, саобраћајно-транспортних компанија и локалне заједнице, размотрити
могућност коришћења комерцијалних софтвера за праћење коришћења возила за
ограничен број одређених возила.

5.
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SAVREMENI SISTEMI UPRAVLJANJA FLOTOM VOZILA, SA
OSVRTOM NA RAD KONTROLNOG CENTRA
MODERN SYSTEMS FOR FLEET MANAGEMENT WITH USING THE
CONTROL CENTER
Đorđe Vranješ1, Branimir Miletić2
Rezime: Savremeni sistemi upravljanja voznim parkom omogućavaju menadžerima efikasno
upravljanje i optimizaciju prevoza, koji po svojim efektima značajno prevazilaze tradicionalni
pristup za upravljanje flotom vozila. Ovi sistemi omogućavaju efikasnu kontrolu korišćenja vozila i
potrošnje goriva, pregled istorijskih podataka o kretanju vozila, praćenje ponašanja vozača tokom
vožnje i rada motora, evidentiranje pojedinih prekršaja (prekoračenje brzine, nekorišćenje
sigurnosnih pojaseva i dr.), praćenje održavanja vozila, smanjenje direktnih i indirektnih troškova i
evidentiranje specifičnih dogaćaja. Za postizanje i praćenje navedenih efekata, posebnu ulogu imaju
kontrolni centri koji vrše praćenje i obradu svih podataka i informacija koje se prate u okviru sistema
upravljanja voznim parkom.
Ključne reči: flota, upravljanje, kontrola, optimizacija, centar.
Abstract: Modern fleet management systems allow managers to effectively manage and optimize
transport, which by its effects go way beyond the traditional approach to fleet management. These
systems allow efficient control of vehicle use and fuel consumption, a review of historical data on
the vehicles movements, monitoring driver behavior while driving and the engine running, the
recording of certain offenses (speeding, non-use of safety belts, etc.), tracking vehicle maintenance,
reducing direct and indirect costs and the recording of specific events. To achieve and follow up the
above effects, special role is assigned to control centers which carry out the monitoring and
processing of all information and data, which are then followed within the system of fleet
management.
Keywords: fleet, management, control, optimization, centre.
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2 dr Branimir Miletić, dipl. inž. saobraćaja, savetnik za bezbednost saobraćaja, Fleet Management Systems &
Technology, d.o.o Beograd, Severni Bulevar 6, Beograd, miletic.branimir@gmail.com
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1.

UVOD

Značaj teme „Savremeni sistemi upravljanja voznim parkom, sa osvrtom na rad
kontrolnog centra“, proizilazi iz samog značaja drumskog saobraćaja, čiji je dinamičan
razvoj uslovio niz pozitivnih, ali i negativnih posledica. Pozitivne su, pre svega, u činjenici
što je drumski saobraćaj postao značajna privredna grana koja je ubrzala povezivanje i
razvoj pojedinih oblasti, gradova i naselja.
Ono što drumski saobraćaj kvalitativno izdvaja od drugih vidova saobraćaja jeste
mogućnost prevoženja robe i putnika po principu „od vrata do vrata“, kao i njegova
masovnost u smislu velikog broja učesnika (vozači, vozila, pešaci i dr.). Međutim, to je
najvećim delom i dovelo do niza negativnih pojava, kao što je veliki broj saobraćajnih
nezgoda sa nastradalim licima i velikom materijalnom štetom, zagađenje okoline
izduvnim gasovima i bukom, gomilanje havarisanih vozila u vidu „auto-otpada“, i dr.
Predmet rada jeste da se objasni veza između primene savremenih sistema za
upravljanje voznim parkom i mogućnosti optimizacije prevoza kroz nadzor i upravljanje
ponašanjem vozača i kontrolu korišćenja vozila u realnom vremenu. Ovi sistemi
omogućavaju i praćenje potrošnje goriva, rada motora, pregled istorijskih podataka o
kretanju vozila, evidentiranje pojedinih prekršaja, praćenje održavanja vozila i dr.
Adekvatna primena ovih sistema doprinosi smanjenju direktnih i indirektnih troškova i
evidentiranje specifičnih dogaćaja kao osnove za pravilan izbor i primenu adekvatnih mera
i aktivnosti za unapređenje upravljanja flotom vozila.
Cilj rada jeste da se potvrdi činjenica da se primenom savremenih sistema upravljanja
voznim parkom može značajno unaprediti poslovanje, doprineti upravljanju bezbednošću
saobraćaja, smanjiti neželjeni događaji, vozači učiniti savesnijim i bezbednijim, smanjiti
zagađenje životne sredine, smanjiti troškovi i, kao najvažnije, sačuvati mnogi ljudski
životi.
U ovom radu, efekti primene sistema upravljanja voznim parkom, u vidu
odgovarajućih ušteda, dati su kroz primer statističke analize prikupljenih informacija i
parametara za određenu flotu vozila. Ovi podaci su praćeni u realnom vremenu, na
posmatranom području i obrađeni od strane kontrolnog centra.

2.

MATERIJAL I METODE

Flota vozila ili vozni park je skup svih prevoznih sredstava (vozila) auto transportne
kompanije ili druge organizacije koja u svom sastavu ima prevozna sredstva (automobili,
autobusi, teretna motorna vozila, vučna motorna vozila, prikolice i poluprikolice).
Savremeni sistemi upravljanja voznim parkom (Fleet Management Systems) zasnovani
su na praćenju i kvalitetnoj obradi prikupljenih podataka od uređaja za praćenje
instaliranih u vozilo (IVMS - In Vehicle Monitoring System). Ovi sistemi omogućavaju
praćenje i snimanje ponašanja vozača tokom vožnje, u realnom vremenu, uz
automatizovanje radnih procesa, što kompanijama omogućava povećanje prihoda, ali i
smanjenje troškova.
Prema podacima Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja (ETSC, 2016) preko 70%
svih testiranih novih vozila na Euro NCAP testovima u periodu 2010-2013. godine dobilo
je 5 zvezdica, što nam govori da prodata nova vozila poseduju značaj deo bezbednosnih
sistema koji se ugrađuju u vozila (slika 1).
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Slika 1. Procentualna zastupljenost vozila sa 5,4,3,2 zvedica koje su dobijene na Euro
NCAP testovima kod ukupnog broja testiranih vozila u periodu 2010-2013. godine (ETSC, 2016)

2.1.

Osnovni uslovi i efekti primene savremenih sistema upravljanja voznim
parkom

U zavisnosti od vremena u kome se mogu pratiti i obrađivati podaci u procesu
upravljanja, postoje off-line i on-line sistemi upravljanja voznim parkom, pri čemu su u
svetu sve više prisutni savremeni sistemi praćenja i upravljanja voznim parkom u realnom
vremenu (on-line Fleet Management System).
Za kvalitetno planiranje transportnih procesa i efikasno upravljanje voznim parkom
neophodno je:
 poznavanje potražnje za transportnim uslugama,
 upravljanje radnim vremenom vozača (vreme vožnje i odmori vozača),
 upravljanje radom vozila, odnosno motora,
 kontinuirano održavanje i praćenje pouzdanosti voznog parka.
U okviru praćenja pouzdanosti voznog parka, neophodno je sukcesivno vršiti analizu
pojedinih parametara:
 pređeni put prevoznih sredstava (vozila) - pod opterećenjem i bez
opterećenja,
 brzina kretanja vozila (saobraćajna brzina, prevozna brzina, brzina obrta).
 iskorišćenost i opterećenje prevoznih sredstava.
Osnovni efekti primene savremenih sistema upravljanja voznim parkom su:
 unapređeno upravljanje flotom, odnosno transportom: mogućnost stalnog
praćenja vozila u realnom vremenu, uz stalne povratne informacije („vozila
koja komuniciraju“) i mogućnost korekcije prevoza (relacije i ponašanja
vozača),
 veća bezbednost u saobraćaju (stvaranje uslova za smanjenje broja
saobraćajnih nezgoda i posledica),
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2.2.

unapređena opšta bezbednost i kontrola,
brz i optimalan izbor rešenja (odluka) u složenim situacijama,
povećanje produktivnosti, efikasnosti i profita,
smanjenje troškova (optimizacija: potrošnje goriva, održavanja vozila i
grešaka tokom vožnje),
povećanje prihoda (optimizacija rute, bolja iskorišćenost voznog parka - bez
suvišnih vožnji, mogućnost dodatnog korišćenja vozila i redukcija praznog
hoda, omogućavanje prevoza različitih vrsta tereta),
unapređeno snabdevanje i efikasan logistički lanac,
zaštita životne sredine (smanjenje emisije CO2),
snimljeni dokazi isporuke, automatizovani radni procesi, poboljšanje usluga
i smanjenje opterećenja vozača.

Oblasti primene sistema upravljanja voznim parkom

a) Praćenje stanja i pozicije vozila
Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, praćenje voznog parka kompanija sada je
moguće u svakom trenutku, zahvaljujući globalnom položaju satelita. Ovo rešenje daje
mogućnost menadžmentu kompanije da održava kontakt sa uređajima u vozilu u svakom
trenutku, gde god da se vozilo nalazi u svetu. U cilju određivanja i prenosa informacije o
stanju i poziciji vozila koja su u sistemu praćenja, odgovarajuća jedinica (uređaj) prima
signal od GPS satelita, procesuira informacije i šalje ih preko lokalne GSM mreže ili
satelita.
b) Bezbednost saobraćaja
Kod mnogih osoba, kada se nađu za volanom, dolazi do promene ličnosti – osećaju se
snažnijim i moćnijim. Često postaju mnogo agresivniji u vožnji i visokorizični u
saobraćaju, za sebe i druge. Razlozi mogu biti mnogobrojni za ove promene u ponašanju:
nedostatak znanja, nedostatak veština, manjak realizacije sopstvenih ciljeva i želja, jačanje
negativne usvojene prakse, nedostatak nadzora (kontrole), sukob interesa i sl.
U mnogim, ako ne i svim slučajevima, nedostatak znanja, veština, (ne)shvatanja rizika
i sl. može se prevazići nadzorom, odnosno adekvatnim posmatranjem i kontrolom.
Međutim, i pored sve veće primene sistema praćenja i drugih vidova kontrole ponašanja
vozača u saobraćaju, upravljanje motornim vozilom je često bez nadzora. Zato su
razvijena savremena rešenja za bezbednost na putevima, koja se baziraju na vozaču,
njegovim stavovima i ponašanju. Osvajanje srca i uma vozača je ključ za uticaj na njegovo
ponašanje u saobraćaju.
Da bi se ovaj cilj postigao, neophodan je kvalitetan i pouzdan izvor informacija tj.
dobar IVMS (In Vehicle Monitoring System). Osnovna poruka u sferi upravljanja voznim
parkom, odnosno vozačima jeste: - Budite fer prema vozaču; nagradite njegove dobre
navike u vožnji, a sprovodite propisane postupke za (ne)odgovornost vozača u vožnji i
koji krši propise.
c) Telematika
Savremena tehnologija praćenja vozila oslanja se na vodeće provajdere „machine-tomachine“ (M2M) mrežnih usluga, koja nudi globalnu konekciju vozila preko GSM,
CDMA i Satelit-tehnologija.
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Lociranje vozila i tržište praćenje voznog parka pomogli su rađanju rastuće „mašina u
mašini“ (M2M) industrije, kako je optimizacija ruta voznog parka i mogućnost da se prati
ranjivi tovar postala opšteprihvaćena realnost i potreba. Ovo tržište danas je jedan od
najvažnijih korisnika M2M sistema sa naširoko rasprostranjenom primenom u teretnim i
dostavnim vozilima i rent a car floti. Uz inovativna i prilagodljiva rešenja koja se nude i
bivaju podržana od provajdera aplikacija, ovo tržište nastavlja da se širi, bazirajući se na
uštedi, velikoj pokrivenosti i opšteprisutnom mobilnom mrežnom pristupu.
d) Zaštita vozila
Krađe vozila su česte. U cilju zaštite skupocenih vozila od krađe, dobro je investirati
u najbolji protiv-provalni sistem koji može da se nađe na tržištu. Ipak, nijedan uredjaj ne
daje potpunu zaštitu. Ako je automobil veoma ranjiv (zbog cene, izgleda, opreme,
okruženja i sl.) često se praktikuje opremanje vozila sa dva ili više različitih tipova
zaštitnih uređaja.
Protiv provalni uređaji sprečavaju krađu automobila na tri načina:
1. Fizički – nijedan lopov ne želi da gubi svoje „dragoceno“ vreme na dodatni napor i
da previše rizikuje da bude zatečen u krađi.
2. Vizuelno – samo indicija da postoji protiv-provalni uređaj će mnoge lopove
motivisati da odustanu od krađe.
3. Zvučno – lopovi nikako ne žele da privuku pažnju na sebe i da budu zatečeni u krađi.
Izdvajamo neke od osnovnih sistema zaštite vozila od krađe, odnosno protiv-provalnih
uređaja:
•
Mehanički uređaji: limitiraju kretanje volana kakao lopovi ne bi mogli upravljati
ukradenim vozilom. Šipke za zaključavanje volana su najčešći mehanički uređaji.
•
Alarmi vozila: obeshrabruju lopove privlačeći pažnju sirenom, glasnim zvukom,
a nekad i treperećim svetlima.
•
Electronski imobilajzeri: isključuju delove sistema za paljenje vozila kako lopovi
ne bi mogli da upale vozilo. Imobilajzer je napredan sistem elektronske zaštite od krađe
vozila. Određeni alarmni imaju ugrađen imobilajzer u sebi, kao deo sistema zaštite.
e) Upravljanje vrednostima
Savremene tehnologije upravljanja flotom vozila nude optimalne performanse i
iskorišćenost sredstava (vozila, uređaji i oprema), tako što unapređuju njihov rad i
održavanje, povećavajući njihovu produktivnost, istovremeno produžavajući životni vek.
Ove tehnologije omogućavaju upravljanje životnim vekom ovih sredstava.
Upravljanje vrednostima (Asset Management) pomaže kompanijama i organizacijama
da jasno definišu politiku održavanja i strategije: povećanja vrednosti sredstava i
povećanja produktivnosti. Ove strategije uključuju proaktivno održavanje programa kao
što su praćenje stanja, centralizovano održavanje i pouzdani procesi za unapređenje
pogona.
f) Potrošnja goriva
Gorivo je jedan od najvećih troškova sa kojim se transportne kompanije suočavaju u
svom radu. Cene se brzo menjaju, što zahteva proaktivno upravljanje kompanijskim
troškovima (troškovima goriva). Ovo podrazumeva stalnu potrebu za usaglašavanjem dve
suprotstavljene vrednosti(smanjenje troškova i povećanje profita).
Različiti faktori, uključujući vreme, aerodinamiku, tip vozila, otpornost guma i
usvojena praksa održavanja vozila mogu uticati na potrošnju goriva, ali postoje i drugi
faktori koje, sa pravom tehnologijom, možete kontrolisati:
•
prazan hod
•
loše menjanje brzina
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•
preveliki broj obrtaja
•
ubrzavanje
•
krađa goriva.
•
potrošnja goriva
Stavljanje pod kontrolu ovih parametara, omogućava transportnim i drugim
kompanijama koje imaju flotu vozila, ogromne uštede u radu (do 30%).
g) Javni prevoz putnika
Savremeni sistemi upravljanja integrišu upravljanje autobuskim voznim parkom sa
sistemom pojedinačne naplate karata kao i dodatnih sistema plaćanja (npr. mesečna karta)
u jedan pogodan, bezbedan, integrisan i lak za upravljanje (on-line) transportni sistem.
Savremeno upravljanje javnim gradskim prevozom bazirano je na novom EFS data
sistemu koji omogućava generisanje ugrađenih redovnih i on-line operacija. Korišćenjem
sistema wireless data network (GPRS) dobijenim od GSM operatera, podaci se
kontinuirano prenose u glavnu kontrolu sobu dajući potrebne informacije pouzdano i
tačno, u realnom vremenu, što omogućava efikasno upravljanje javnim gradskim
prevozom.
h) Prevoz dece – školski autobus
Primena savremenih rešenja za praćenje vozila omogućava obrazovnim institiucijama
da upravljaju školskim autobusima i da adekvatno reaguju, po potrebi. Time se sa lakoćom
prati kretanja svih školskih autobusa i istovremeno primaju sva upozorenja za određene
prekršaje (čekanje više od 15 minuta, nagla kočenja, nagla ubrzavanja, prekoračenje
brzine i dr. (preko e-pošte ili SMS-a).
Ugradnjom savremenih uređaja za praćenje u autobuse, uključujući i autobuse sa
đačkim ekskurzijama, omogućava se školama da lako identifikuju zloupotrebljena vozila,
neautorizovana putovanja ili ulazak u oblast za koju autobus (vozač) nema ovlašćenje.
i) Održavanje vozila
Savremena rešenja za praćenje i upravljanje voznim parkom pružaju niz korisnih
softverskih alata kako bi pomogli menadžerima voznog parka da ostvare efikasnu zastitu,
preventivno održavanje vozila i blagovremene popravke kritične za održavanje vozila i
drugih sredstava voznog parka.
Savremena rešenja održavanja voznog parka omogućavaju da se snimaju, prate i
analiziraju svi relevantni pokazatelji eksploatacije vozila, kao što su:
 vreme vožnje
 troškovi koji nastaju operacijama flote
 kontrolni zahtevi
 potrošnja goriva
 informacije o vozilu
 održavanje vozila.

3.

PRIMERI RADA KONTROLNOG CENTRA I POSTIGNUTI REZULTATI
Osoblje kontrolnog centra obavlja sledeće poslove:
 Prati kretanje vozila i bezbedno ponašanje vozača u saobraćaju;
 Prati putovanja prema zadatim parametrima i identifikuje sve neželjene
radnje (npr. promena itinerera, nepoštovanje vremena vožnje i odmora itd.);
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Identifikuje: poštovanja brzine, (ne)korišćenje pojasa, naglo kočenje, naglo
ubrzavanje, neželjeno zadržavanje itd.;
Proverava da li IVMS ispravno radi;
U slučaju ugrožene bezbednosti vozača, prima signal i reaguje pravovremeno
kako bi se obavestile službe za pružanje pomoći;
Prati specijalne uslove: npr. potrošnju goriva, temperaturu u tovarnom
prostoru itd.;
Prati vremenske uslove i daje pravovremene informacije i savete vozačima i
partnerima u logističkom lancu;
Beleži sve aktivnost i vodi radni dnevnik učinka;
Sačinjava ciljane i automatizovane izveštaje koji menadžerima daju jasnu
sliku o iskorišćenosti i statusu voznog parka.

Slika 2. Primena IVMS – Sistema (uređaja) za praćenje u vozilu sa kontrolnim centrom

Na slici 3 dat je prikaz posmatranih parametara ponašanja vozača (greške ili prekršaji)
tokom meseca januara 2016. godine, na 90 vozila i 150 vozača. Vidi se da je posle samo
mesec dana rada kontrolnog centra unapređeno bezbedno ponašanje vozača za 95 %.

Slika 3. Rezultati primene IVMS – Sistema (uređaja) za praćenje u vozilu
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Slika 4. Uticaj rada kontrolnog centra na ponašanje vozača u periodu od godinu dana

Na slici 4 dat je prikaz posmatranih parametara ponašanja vozača (greške ili prekršaji):
naglo ubrzanje, naglo kočenje, prekoračenje brzine i (ne)korišćenje sigurnosnih pojaseva,
u periodu: januar 2016. – januar 2017. godine, na 7.500 vozila i 14.730 vozača. Za svaki
mesec su date prosečne vrednosti evidentiranih prekršaja kod vozača. Vidi se da je za
godinu dana rada kontrolnog centra značajno unapređeno bezbedno ponašanje vozača,
odnosno da je broj evidentiranih prekršaja značajno smanjen.

4.

ZAKLJUČAK

Savremeni sistemi upravljanja voznim parkom (FMS) baziraju se na telematici,
odnosno na podacima dobijenim od uređaja za praćenje instaliranih u vozilo (IVMS). Ovi
sistemi omogućavaju praćenje i snimanje ponašanja vozača tokom vožnje i
automatizovanje radnih procesa, što je osnova za efikasno upravljanje i optimizaciju
prevoza.
Zahvaljujući primeni telematike, omogućeno je efikasno upravljanje flotom vozila,
radom (ponašanjem) vozača (uključujući i vreme vožnje i odmore), radom vozila, odnosno
motora, održavanjem vozila i praćenjem pouzdanosti voznog parka.
Primenom savremenih sistema upravljanja voznim parkom (Fleet Management
Systems) stvaraju se preduslovi: za bolju organizaciju rada, veću bezbednost u saobraćaju,
povećanje produktivnosti i prihoda, smanjenje troškova (optimizacija potrošnje goriva,
održavanja vozila i grešaka - prekršaja u saobraćaju) i dr.
Efekti primene sistema upravljanja voznim parkom, u vidu odgovarajućih ušteda, dati
su kroz primer statističke analize prikupljenih informacija i parametara za određenu flotu
vozila, na određenom području. Prikazani rezultati u ovoj analizi, praćeni i obrađeni od
strane kontrolnog centra, ukazuju da se primenom savremenih sistema upravljanja voznim
parkom može značajno uticati na unapređenje ekonomičnog i bezbednog ponašanja
vozača i time smanjiti troškovi, odnosno broj i posledice saobraćajnih nezgoda, što
kompanijama podiže ugled i donosi velike uštede.
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ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА
СТРАНИХ ВОЈНИХ СНАГА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY TRANSPORTATION
MEANS OF FOREIGN MILITARY FORCES IN THE TERRITORY OF
THE REPUBLIC OF SERBIA
Драгиша Зинаја1, Дејан Ђукић2, Александар Дробњаковић3
Резиме: На територији Републике Србије могу се срести превозна средства војних снага
других држава и организација која превозе опасну робу. Планирање и организовање кретања,
превоза и снабдевања ангажованих војних снага ван националне територије је сложено и врло
често је предмет посебних споразума. На транспорт опасне робе који се обавља превозним
средствима војних снага других држава и организација које према посебном споразуму
користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије не примењује се републички Закон о
транспорту опасне робе. Ово питање уређено је посебним прописом који је донео министар
надлежан за послове одбране. У раду су појашњене поједине одредбе овог прописа и дате су
специфичности управљања транспортом и транзитом опасне робе који се реализује
превозним средствима војних снага других држава и организација.
Кључне речи: опасна роба, управљање транспортом, дозвола за транспорт.
Abstract: Тransportation means of the military forces of other states and organizations transporting
dangerous goods can be met in the territory of the Republic of Serbia. The planning and organization
of the movement, transportation and supply of military forces outside the national territory are
complex issues and are often subject to special agreements. The Serbian Law on the Transport of
Dangerous Goods does not apply to the transport of dangerous goods by transportation means of
military forces of other states and organizations using the transportation infrastructure of the
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Republic of Serbia under a special agreement. This issue was regulated by a special regulation issued
by the Minister in charge of defense. Certain provisions of this regulation and the specificities of
managing transport and transit of dangerous goods that are realized by transportation means of
military forces of other states and organizations are given in this paper.
Keywords: dangerous goods, transport management, transport license.

1.

УВОД

Обавезе које проистичу из чланства у међународним организацијама, активности
међународне војне сарадње, учешће на међународним војним вежбама, учешће у
мултинационалним операцијама и друге сличне активности, захтевају да се
саобраћај и транспорт за војне потребе реализује и изван националне територије,
између држава, коришћењем војних и/или „цивилних“ (комерцијалних) превозних
средстава.
За земље на чијој, односно преко чије територије се реализује, саобраћај и
транспорт страних војних снага, транспорт наоружања и војне опреме, као и сам
транспорт одређене опасне робе представља изазов безбедности. Овај изазов може
се посматрати на више начина – у смислу управљања границама; у смислу присуства
страних војних снага на националној територији; у смислу могуће пролиферације
наоружања и војне опреме и сл. Због тога се у оквиру посебних међународних
споразума, између осталог, регулишу и питања у вези са саобраћајем и транспортом
за војне потребе.
На овај начин спречавају се могуће пролиферације и доприноси се унапређењу
регионалне и међународне безбедности, а у процесу доношења одлуке о издавању
дозвола за транспорт или транзит страних војних снага углавном учествују и органи
војне власти државе на (преко) чије територије се транспорт (транзит) реализује.
Ова општа констатација вреди и за Републику Србију јер поједине организационе
јединице Министарства одбране, у одређеним случајевима, учествују у процесу
издавања дозвола за транспорт односно транзит опасне робе.
У раду је у основним цртама, искључиво са аспекта саобраћајне струке, дат осврт
на регулативу која се у Министарству одбране и Војсци Србије примењује када је
у питању транзит и транспорт опасне робе страних војних снага, као и њену примену
у процесу управљања транспортом опасне робе који се реализује превозним
средствима страних војних снага на територији Републике Србије.
Основни циљ рада је остваривање транспарентности у смислу информисања
стручне јавности о активностима које у склопу одобравања транспорта – транзита
опасне робе на – преко територије Републике Србије реализују органи саобраћајне
службе у Министарствu одбране и Војсци Србије, посебно када се исто реализује
превозним средствима страних војних снага.
Рад има свој значај за управљање ризиком у транспорту опасне робе на
територији Републике Србије, посебно у смислу идентификације, процене, праћења
и контроле ризика који се јавља приликом транспорта опасне робе превозним
средствима страних војних снага.
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2.

НОРМАТИВНО
УРЕЂЕЊЕ
ТРАНСПОРТА
ОПАСНЕ
ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА СТРАНИХ ВОЈНИХ СНАГА

РОБЕ

Разматрања процеса упућивања војних снага (Зинаја, 2017:34) ради ангажовања
у оквиру мултинационалних вежби и операција на територији друге државе,
показала су да се овај процес посебно уређује регулативом организације која може
да предводи ангажовање мултинационалних снага (Уједињене нације, Европска
Унија, Северноатлански савез и др.), националним законодавством земље која
упућује своје снаге, посебним споразумима о статусу ангажованих снага (тзв.
СОФА споразуми) и по потреби другим би- или мулти-латералним споразумима.
Ова регулатива, у одређеном обиму, обухвата и питања у вези са саобраћајем и
транспортом за војне потребе.
Законодавство Европске Уније није примењиво на „војне транспорте“ опасне
робе (European Commission, 2017:7). Важећа директива о транспорту опасне робе
на копну (друмски, железнички и саобраћај на унутрашњим пловним путевима) није
обавезујућа односно „не би се требала примењивати на транспорт опасне робе који
се реализује под директном и физичком одговорношћу оружаних снага“ (Directive
2008/68/EC, 2008:1, под 7), чиме се значајно усложава организовање и успорава
реализација саобраћаја и транспорта војних снага земаља чланица Европске Уније
изван националне територије. У циљу унапређења и превазилажења оваквог стања
предвиђено је да се до марта 2018. године сачини посебан акциони план (European
Commission, 2017:7). Овај план ће садржати и одређене мере за унапређење „војног
транспорта“ опасне робе који реализују војне снаге земаља чланица, изван
националне територије, у оквиру Уније.
Војне снаге држава чланица Северноатланског уговора примењују посебну
директиву која се односи на мултимодални транспорт опасне робе – Allied Multimodal Transportation of Dangerous Goods Directive. Ова директива заснована је и
користи се заједно са Европским споразумом о међународном друмском превозу
опасне робе (ADR), Правилником о међународном железничком превозу опасне
робе (RID), Европским споразумом о међународном транспорту опасног терета на
унутрашњим пловним путевима (ADN), Прописима о опасној роби Међународног
удружења авиопревозника (IATA DG) и Техничким инструкцијама Међународне
организације цивилног ваздухопловства (ICAO-TI).
За војне снаге држава чланица Северноатланског уговора, наведена директива
представља допуну ADR, RID, ADN, IATA DG и ICAO-TI, која садржи детаљнија
упутства и смернице за примену „цивилне“ регулативе у оквиру припреме и
извођења операција војних снага. Препорука је да се ова директива примењује и
приликом извођења мултинационалних вежби и операција на територији земаља
које нису чланице Северноатланског уговора уз напомену да законска решења
земље на чијој територији се изводи операција (вежба) имају примат – војне снаге
земаља чланица Северноатланског уговора су у том случају обавезне да поштују
одредбе потврђених међународних споразума и додатне обавезе које су прописане
законима те земље, уколико постоје.
Законом о транспорту опасне робе регулисано је да се транспорт опасне робе на
територији Републике Србије (укључујући ту и транспорт опасне робе у
међународном транспорту у делу који се обавља на територији Републике Србије),
обавља у складу са одредбама ADR. Овим законом прописана је и обавеза примене
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Конвенције о међународним превозима железницама (COTIF), Додатак C – RID и
ADN (Закон о транспорту опасне робе, чл. 4.).
Међутим, Закон о транспорту опасне робе не примењује се на транспорт опасне
робе који се обавља превозним средствима војних снага других држава и
организација које према посебном споразуму користе саобраћајну инфраструктуру
Републике Србије, већ се то уређује посебним прописом који доноси министар
одбране (Закон о транспорту опасне робе, чл. 2. и 4.). У складу с тим, донет је
одговарајући подзаконски акт (у даљем тексту: Правилник)4.
Од посебних споразума према којима војне снаге других држава и организација
користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије истаћи треба Споразум
између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у
партнерству за мир о статусу њихових снага са додатним протоколима (СОФА
споразум), као и одређене споразуме и аранжмане који су потписани за време
постојања државне заједнице са Црном Гором, а који се још увек примењују:
Споразум између Србије и Црне Горе (СЦГ) и организације Северноатлантског
пакта о транзитним аранжманима за подршку мировним операцијама и Технички
аранжман између Савета министара СЦГ и снага Европске уније (ЕУФОР-а) у вези
са транзитним договорима.
Посматрано са аспекта транспорта опасне робе, поједине одредбе5 у наведеним
споразумима и аранжманима обавезују да се транспорт опасне робе за потребе
страних војних снага посебно пријављује, да је за његову реализацију на територији
Републике Србије потребно посебно одобрење и указују на обавезу примене ADR.
Обавезе Министарства одбране и Војске Србије по овим питањима, детаљније су
уређене Правилником.
Правилником је одређена организациона јединица Генералштаба Војске Србије
која је испред Министарства одбране надлежна за давање сагласности за транспорт
опасне робе превозним средствима страних војних снага и организација који
користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије. Такође, Правилником је
регулисано да приликом транспорта опасне робе страних војних снага, превозник
врши транспорт у складу са потписаним међународним споразумом између
Републике Србије и земље (организације) за чије потребе се врши транспорт, а
уколико у овим споразумима није дефинисана област транспорта опасне робе,
превозник врши транспорт у складу са прописима Републике Србије којима се
уређује транспорт опасне робе и одредбама потврђених међународних споразума
(Правилник о транспорту опасног терета у Министарству одбране и Војсци Србије,
члан 36.).

У време израде овог рада (децембар 2017.године), у Министарству одбране и Војсци Србије,
примењивао се Правилник о транспорту опасног терета у Министарству одбране и Војсци Србије, који
је донет на основу раније важећег Закона о транспорту опасног терета. У завршној процедури је, према
одредбама Закона о транспорту опасне робе, била израда и доношење новог Правилника о транспорту
опасне робе у Министарству одбране и Војсци Србије. Нацрт новог правилника, у односу на Правилник
о транспорту опасног терета у Министарству одбране и Војсци Србије, не садржи битније измене по
питању транспорта опасне робе који се реализује превозним средствима војних снага других држава и
организација које по посебном споразуму користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије.
(прим.аут.)
5
Аранжман о имплементацији између Северноатлантске уговорне организације и Републике Србије о
транзитним аранжманима за операције подршке миру, члан 6.4; Tехнички аранжман између Савета
министара Србије и Црне Горе и снага Европске уније (ЕУФОР-а), члан 4.4; и др.
4
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Организацијска јединица Генералштаба Војске Србије која је надлежна за
давање сагласности за транспорт опасне робе превозним средствима страних војних
снага и организација, уједно је надлежна и за давање сагласности за транспорт
опасне робе која припада Класи 1 ADR/АDN/RID и која је истовремено наоружање,
војна опрема или роба двоструке намене (Закон о транспорту опасне робе, чл. 7.), и
сагласности за транспорт одређеног опасног терета у ваздушном саобраћају (Закон
о транспорту опасне робе, члан 80. и Закон о транспорту опасног терета, члан 67.).
У свом саставу има сертификованог саветника за безбедност у транспорту опасне
робе у друмском саобраћају.

3.

УПРАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТОМ ОПАСНЕ РОБЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ
ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА СТРАНИХ ВОЈНИХ СНАГА

Захтеви за транзит и транспорт, за потребе војних снага других држава и
организација које према посебним споразумима користе саобраћајну
инфраструктуру Републике Србије, достављају се дипломатским путем. На исти
начин подносиоцу захтева доставља се решење по захтеву (одобрење за
транзит/транспорт, дозвола и сл.).
За протекли трогодишњи период карактеристично је повећање укупног броја
примљених захтева за транспорт у друмском саобраћају уз истовремено благо
опадање укупног броја захтева за транспорт у ваздушном саобраћају, на годишњем
нивоу (Слика 1.).

Слика 1. Процентуални удео примљених броја захтева по видовима – гранама
саобраћаја.

У посматраном периоду, укупан број захтева за транспорт опасне робе има тренд
смањења (Слика 2.).
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Слика 2. Удео броја захтева за транспорт опасне робе у укупном броју захтева.

Ово смањење највише је изражено у ваздушном саобраћају док се за остале
видове – гране саобраћаја може рећи да постоји одређена константност (Слика 3.).

Слика 3. Број захтева за транспорт опасне робе по видовима – гранама саобраћаја.

Подаци о врсти и количини опасне робе наведени у захтеву за транспорт се
(изворно) третирају као коначни, а допуна се може затражити уколико постоје било
какве нејасноће или недоумице око квантитативних или квалитативних података о
роби која треба да се транспортује.
У друмском саобраћају најчешће се превози опасна роба Класе 1 ADR (углавном
муниција за стрељачко наоружање), док је структура опасне робе која се превози у
ваздушном саобраћају разнолика – поред муниције, учестало је превожење
компримованих гасова и мањих количина запаљивих течних материја.
У зависности од количине опасне робе која се транспортује превозним
средствима страних војних снага, категорије опасности од наступања последица у
транспорту опасне робе и уз ангажовање саветника за безбедност у транспорту
опасне робе, даје се сагласност за транспорт – транзит опасне робе и по потреби се
сугерише предузимање одређених заштитних мера.
Истоветан поступак реализује се и у случају да се прими захтев Министарства
унутрашњих послова за давање сагласности за транспорт опасне робе која припада
Класи 1 ADR/АDN/RID, односно захтев Директората цивилног ваздухопловства за
давање сагласности за транспорт одређеног опасног терета у ваздушном саобраћају.
Заштитна мера, која се најчешће предузима у друмском саобраћају приликом
транспорта опасне робе возилима страних војних снага, подразумева ангажовање
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саобраћајног обезбеђења – патроле саобраћајне полиције. Поред тога, нарочито у
случајевима појединачних захтева за превоз опасне робе превозним средствима
страних војних снага државним путевима IБ и II реда, одређују се алтернативне
трасе односно учествује се у процесу избора трасе за кретање превозних средстава
страних војних снага које превозе опасну робу.
Предузимање заштитних мера приликом транспорта опасне робе превозним
средствима страних војних снага, поред Републике Србије, карактеристично је за
већину европских земаља. Ове мере се од земље до земље разликују тако да, на
пример, у Краљевини Белгији бруто тежина опасне робе не сме да премаши 90%
носивости војног возила, а укупна нето експлозивна маса (НЕМ) не сме да премаши
8000 kg; транспорт опасне робе Ересундским мостом – тунелом између Данске и
Шведске дозвољен је само у периоду од 23.00 – 06.00 часова при чему је НЕМ
ограничена до 1000 kg за класу 1.1 и 1.5 ADR, итд.
Превозна средства страних војних снага која транспортују опасну робу у
друмском саобраћају на територији Републике Србије најчешће се крећу државним
путевима IA реда (А1, А3 и А4)6 и делом државног пута IБ реда ознаке 357, од Ниша
до Призрена.
Праћење транспорта - транзита опасне робе врши се од места уласка у земљу до
места истовара односно до места изласка из земље. Правилник оставља могућност
да се у случају потребе и по претходно закљученим, посебним, билатералним
односно мултилатералним споразумима и уговорима, ангажовањем логистичких
капацитета Министарства одбране и Војске Србије може пружити помоћ у
транспорту - транзиту опасне робе за потребе војних снага других држава или
организација преко територије Републике Србије.
Досадашња искуства у вези са транспортом опасне робе превозним средствима
страних војних снага на територији Републике Србије показала су да није било
одступања од одредби важеће регулативе која би захтевала примену додатних мера
или ангажовање логистичких капацитета Министарства одбране и Војске Србије.

4.

ЗАКЉУЧАК

Савремене војне снаге развијају своје способности тако да могу бити ангажоване
и изван националне територије. Ово подразумева да се саобраћај и транспорт за
војне потребе реализује као међународни што се додатно уређује посебним
споразумима. Посебну целину у овим споразумима представљају одредбе у вези с
транспортом опасне робе.
Транспорт опасне робе превозним средствима страних војних снага на
територији Републике Србије уређен је посебним подзаконским актом који је донео
министар одбране. Овај акт је усаглашен са одредбама одређених (посебних)
међунароних споразума који се односе на статус и транзит војних снага других
држава и организација преко територије Републике Србије.
У процесу издавања сагласности за транспорт опасне робе који се реализује
превозним средствима војних снага других држава и организација које користе
Види: Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13),
члан 3.
7
Види: Исто, члан 4.
6
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саобраћајну инфраструктуру Републике Србије и у самом процесу управљања овим
транспортом учествује надлежна организациона целина Генералштаба Војске
Србије.
Обим траспорта опасне робе превозним средствима војних снага других држава
и организација које користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије се у
неколико протеклих година смањује. Досадашња искуства показују да се током
реализације овог транспорта није одступало од примене одредби важеће регулативе,
што представља мотив за даљи рад, имајући у виду потенцијалне ризике које
транспорт опасне робе у себи садржи.
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Rezime: Svakodnevni rad savetnika za bezbednost u transportu opasne robe obuhvata mere,
postupke i preventivne radnje na sprečavanju nastanka saobraćajnih nezgoda i negativnih efekata
koji iz njih mogu proisteći. Primenom preventivnih mera utiče se na poboljšanje stanja bezbednosti
saobraćaja i transporta u saobraćajno-transportnim sistemima. Jedna od preventivnih mera u procesu
planiranja transporta opasne robe obuhvata i procenu rizika u procesu planiranja, organizovanja i
same realizacije transporta opasne robe.
U procesu upravljanja rizicima Savetniku za bezbednost u transportu opasne robe su dostupne 3
grupe kvalitativnih metoda u procesu identifikovanja rizika.
Ovaj rad predstavlja svojevrsni nastavak rada koji je objavljen na X Međunarodnom simpozijumu
''Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010'' u kome je izvršena analiza uzroka nastanka
događaja – Analiza stabla grešaka.
U ovom radu će biti prikazana analiza posledica događaja – Analiza stabla događaja po istom
scenariju. Scenario obuhvata saobraćajnu nezgodu u kojoj je došlo do prevrtanja cisterne koja je
transportovala izuzetno zapaljiv i toksičan otpad.
Ključne reči: saobraćajno-transportni sistem, upravljanje rizicima, transport opasne robe;
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Abstract: Daily work of safety advisor in dangerous goods transport comprises of measures, actions
and preventive actions in order to prevent traffic accidents and their negative consequences.
Preventive measure application influences traffic and transport safety in traffic-transport systems.
One of preventive measures of dangerous goods transport planning process is risk assessment in
planning, organizing and realizing the process of dangerous goods transport itself.
In the process of risk management, dangerous goods transport safety advisor uses three groups of
qualitative methods in the process of risk identification.
This work is a sequel to the work which was published for X International Symposium: “Road traffic
accident prevention in 2010“, where analysis into event cause had been conducted – Fault tree
analysis.
This work shall show that analysis of event consequence –Fault tree analysis based on the same
scenario. Scenario comprises a traffic accident when a tank vehicle transporting highly flammable
and toxic waste has tipped over.
Key words: traffic–transport system, risk management, dangerous goods transport;

1.

UVOD

Preventivni rad Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe obuhvata mere,
postupke i radnje sa ciljem sprečavanja nastanka neželjnih događaja. Jedan od takvih
događaja je i saobraćajna nezgoda sa svim njenim negativnim efektima. Preventivni rad
na sprečavanju saobraćajnih nezgoda obuhvata postupke sa ciljem smanjenja negativnih
posledica saobraćajnih nezgoda - smrtni slučajevi i povrede (teške ili lake), a to zahteva
pre svega dobro i efikasno organizovan sistem bezbednosti saobraćaja. Efikasan sistem
znači jasno definisane mere kroz sagledavanje potreba, analiziranje mogućih i nastalih
grešaka i njihovih posledica, kao i korektivne mere kao vid preventivnog odgovora na
njih.
Uspešnost svakog sistema se ogleda u njegovoj pravovremenoj reakciji na uočene
rizike i nastale događaje, odnosno podrazumeva pristup kvalitetnijeg sagledavanja svih
uticajnih elemenata na bezbednost odvijanja saobraćaja kroz razne naučne oblasti,
angažovanje subjekata različitog profila, njihovu međusobnu saradnju i podelu
nadležnosti i odgovornosti na svim nivoima. Kao što je već i istaknuto, rad se zasniva na
odgovarajućem scenariju.
Opšta postavka scenarija:
Scenario predstavlja fiktivnu saobraćajnu nezgodu vozila izmišljene fabrike za preradu
otpadnih materija ''G&C'' i svaka sličnost sa nekom od već nastalih nezgoda je slučajna.
Scenario - Istorija krize
Fabrika za preradu otpadnih materija ''G&C'', koja je osnovana 2000. godine sa
podeljenim kapitalom (država i inostrani ulagači), bavi se preradom otpadnih materija
(toksičnih, zapaljivih), opasnih po život i zdravlje ljudi. Prerada i uništavanje štetnih
materija vrši se po važećim propisima Republike Srbije i po standardima Evropske Unije.
Materije koje ne podležu razgradnji i preradi, kao i ostaci od procesa prerade,
transportuju se u druge prerađivačke centre koji se nalaze van granica zemlje. S obzirom
na to da se materije mogu koristiti u destruktivne svrhe proces transporta zahteva izuzetno
planiranje i obezbeđenje.
U dosadašnjem procesu transporta nije bilo vanrednih događaja i u toku prerade nije
bilo narušavanja procesa usled havarija postrojenja.
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Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe vrši konstantnu obuku lica koja vrše
transport opasnih materija i obezbeđenje istog, konstantno se obučavaju i uvežbavaju
procedure u slučaju vanrednih događaja. Ocena je da će pravilno reagovati u slučaju
dešavanja istih.
Međutim, u 09.30 časova dana 18.04.2018. godine prilikom transporta izuzetno
zapaljivog i toksičnog otpada dogodila se saobraćajna nezgoda na delu autoputa Beograd
- Novi Sad kod sportske dvorane ''Arena'', u kojoj se odigravala prvenstvena košarkaška
utakmica. Do saobraćajne nezgode je došlo prevrtanjem transportnog sredstva usled kvara
istog (pucanje kardanskog vratila i podbijanje u neravnine puta). Tom prilikom vozilo,
probivši zašitnu ogradu, okreće se više puta oko uzdužne ose i zaustavlja se na travnatom
delu između kolovoza i objekata pored puta.
S obzirom na to da je vozilo imalo policijsku pratnju, ista je pristupila zaustavljanju
saobraćaja i pokušava sa preusmeravanjem istog na sporedne pravce.
Prilikom saobraćajne nezgode nije bilo povređenih ali je došlo do narušavanja
zaptivenosti transportnog suda i stvaranja kontaminiranog područja u njegovoj okolini.

2.

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Rizici su neraskidivi deo svakodnevnog života jer se sa njima suočavamo prilikom
donošenja odluka.
Rizik je funkcija verovatnoća i mogućih posledica. Ustvari, rizik je nešto što nije
unapred pozitivno ili negativno određeno već je verovatnoća dešavanja neke pojave i
njenih mogućih posledica. Nema rizika ako nisu uzeta oba parametra (verovatnoća i
posledica). U stvari kalkuliše se između njih.
Verovatnoća
Rizik

=
Verovatnoća

*

Posledice

Posledice

Slika 1. Grafički prikaz rizika

Sistem treba da ispita oba parametra tj. šta tvori rizik. Ako to uspe - u mogućnosti je
da odredi koje su pojave bitnije da bi se čuvale izrazitije putem jasno definisanih režima.
Rizik se vezuje za izvor ugrožavanja (kao i pretnja i izazov). Na taj način rizikom treba
upravljati kako bi se sprečila kriza.
Rizik se može gledati i kao mogućnost da se ispolji negativna pojava ili kao pretnja
ciljevima ili sposobnostima organizacije da ostvari ciljeve. Ako su sposobnosti ugrožene
onda su ugroženi i ciljevi, a time su i posledice izraženije po sistem.
Posledice rizika mogu biti pozitivne (u tom slučaju doprinose uspešnom poslovanju
sistema) ili negativne (u tom slučaju sistem je suočen sa neuspehom).
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Upravljanje rizicima je strateški izbor svakog organizovanog sistema. Ako se želi
napredovati onda se pred sistem postavljaju kao prioritet zahtevi koji se odnose na
bezbednost saobraćaja i transporta.
Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe teži da ispuni zahteve koje nameću
postojeći propisi i da iste implementira u poslovnu politiku firme, ali pri tome mora voditi
računa i o organizacionim ciljevima i o pojedinačnim ciljevima. Treba voditi računa kakvi
su zahtevi zaposlenih jer će se oni brinuti o firmi zbog osećaja pripadnosti. Iz ovoga se
može zaključiti da upravljanje rizicima nije linearni proces već je iterativni proces sa
povratnom spregom.
Pod ovim se podrazumeva da se moraju sačuvati štićene vrednosti (elementi, sistem)
koje su izložene riziku i to kroz dva koraka:
1. Ocenu rizika – identifikaciju, analizu rizika i prioritizaciju rizika
2. Kontrolu rizika – planiranje upravljanja rizicima, odlučivanje o predlogu rizika i
monitoring rizika.
Upravljanje rizicima je u stvari upravljanje neizvesnostima (što je manja izvesnost to
je veća neizvesnost). Značajnu ulogu ima preventivni rad Savetnika za bezbednost u
transportu opasne robe koji se odnosi na bezbednost saobraćaja i transporta. Savetnik mora
računati na to da je saobraćaj dinamički sistem i da svojim radom može delovati na lica
uključena u transport opasne robe kroz konstantnu edukaciju i uvežbavanje propisanih
procedura. Međutim, isti ne može delovati na druge učesnike u saobraćaju. Na iste može
uticati pružajući im informaciju o tome šta se prevozi u transportnom sudu i nivo opasnosti
koji roba predstavlja. Ono na šta Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe mora
računati jeste da će u jednom trenutku neka od transportnih jedinica učestvovati u
saobraćajnoj nezgodi sa mogućnošću narušavanja zaptivenosti suda i eventualnom
izlaganju opasne robe spoljašnjoj okolini i ugrožavanju ljudi i životne sredine.
Posle postavljanja konteksta problema neophodno je izvršiti identifikaciju pretnji. Da
bi se identifikovale pretnje na raspolaganju su brojne tehnike počevši od checklists,
HAZOP studies, What if, FMEA i hazard indices (popis hazarda).
Fokus kada su u pitanju opasne materije mora da bude na:
 Disperziji, raspršivanju zapaljivog materijala koji može dovesti do
požara/eksplozije,
 Eksploziji,
 Kontaminaciji okoline usled izlivanja,
 Nekontrolisanim reakcijama i
 Oslobađanju toksičnih materija.
Direktiva SEVESO II obuhvata hazarde velikog inteziteta (major-accident hazards –
fire, explosion, toxic release, large spill) pri čemu se primenjuje HAZID (Hazard
Identification) uključujući alokaciju kategorija kao što su frekvencija i posledice.
Analiza rizika je procedura koja se koristi za procenu verovatnoće pretnji i gubitka kao
posledice ranjivosti sistema. Cilj je da se izaberu prihvatljive mere zaštite kako bi se rizik
redukovao na prihvatljiv nivo.
Analiza rizika se ne bavi samo identifikovanjem neprihvatljivih rizika po sistem, već se
koristi i za izbor delotvornih mera zaštite koje se mogu koristiti u cilju umanjenja pa i
neutralisanja identifikovanog rizika.
Odnos između verovatnoće i posledica je implementiran u svojevrsnu matricu koja je
objašnjena u radu koji je objavljen na X Međunarodnom simpozijumu ''Prevencija
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saobraćajnih nezgoda na putevima 2010'' tako da ovaj pojam neće biti obrađivan u ovom
radu.

3.

PRIMENA MODELA OČEKIVANOG RIZIKA U PROCESU PROCENE
RIZIKA – ANALIZA STABLA DOGAĐAJA

Budući da težimo pronići u identifikovanje rizika jedan od ključnih koraka jeste i izbor
adekvatne tehnike (metode) koja će dati rezultate prihvatljive za datu situaciju.
Zbog nedostatka potrebnih podataka ili neodgovarajućeg uzorka istih, Savetniku za
bezbednost u transportu opasne robe su na raspolaganju kvalitativne metode koje su se, s
obzirom na intezitet primene, tokom vremena razvile u tri grupe i to:
 1. grupa – Preliminarana analiza hazarda (metod za rano otkrivanje slabosti
sistema kako bi se filtrirao),
 2. grupa – Tehnike za dinamičke sisteme - GO TO metod,
 3. grupa – Tehnike analize rizika zasnovane na stablu - Analiza stabla grešaka
(analiza uzroka), Analiza stabla događaja (analiza posledica), Analiza uzrokposledica (identifikovanje lanca/spleta događaja), Analiza ''šta ako'' (uloga
preventivnog faktora), Analiza korišćenjem ''liste provere'' (ocena
potencijalnog rizika na osnovu analize scenarija ''situacije kao da je došlo do
greške''), Stablo rizika od grešaka u upravljanju (analiza ili istraga akcidenata,
evaluacija bezbednosnih programa), Tehnika pregleda bezbednosnog
menadžmenta organizacije (metod bezbednosnog nadzora u planiranju
bezbednosnih mera – ''5 ZAŠTO'')
Analiza glavnog događaja pomoću stabla grešaka obrađena je u radu koji je objavljen
na X Međunarodnom simpozijumu ''Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010''
tako da će u ovom radu biti prikazana analiza glavnog događaja pomoću stabla događaja.
Analiza stabla događaja je logički dijagram koji ilustruje posledice koje mogu proizići
nakon inicijalnog događaja. Time se formira induktivni dijagram koji predstavlja analizu
posledica i izračunava verovatnoću njihovog nastanka.
Analiza posledica se sastoji iz nekoliko koraka i to:
 Identifikovanje slučajeva nezgoda (definisati granične uslove, pretpostavke).
 Procena mogućih scenarija.
 Proračun posledica (proračun štete).
Analiza glavnog događaja pomoću stabla događaja je induktivno-logički dijagram i kao
takav predstavlja analizu posledica koje mogu proizići nakon inicijalnog događaja.
Verovatnoća je bazirana na mogućoj pojavi događaja (frekvenciji cilja) tj. broju i
učestalosti pojavljivanja nekog događaja u nekom zadatom periodu.
Karakteristike događaja treba identifikovati iz specijalnih analiza (API 581, HSR).
Procena mogućih scenarija treba da obuhvati bar dve klase događaja – verovatan i
značajan. Iste treba analizirati. Pri tome se trebaju ispoštovati neki prethodno zadati
kriterijumi (npr. prečnik otvora kroz koji ističe fluid).
Definisanje scenarija i proračun posledica je baziran na statističkim podacima i na
izrađenom stablu događaja prema prethodno definisanom scenariju.
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Dijagram 1. Analiza stabla dogadjaja (analiza posledica)
Na dijagramu 1. prikazana je verovatnoća nastanka nekog od događaja (lokve/bazeni
(Pool Fires), zapaljeni mlazevi (Jet Fires), plamene lopte (Fireball), disperzija) ukoliko se
ispune neki od uslova:
 Trenutka kada je štetni događaj uočen i preduzetih radnji u datom trenutku.
 Da li je bilo trenutnog paljenja ili odloženog paljenja.
 Da li je formiran oblak isparenja i da li je došlo do njegovog zapaljenja
(eksplozije) ili ne.
Na primer na dijagramu 1. uočava se da je usled saobraćajne nezgode došlo do curenja
tečnosti (curenje manjeg inteziteta). U situaciji da se odmah uoči što je i očekivajuće (0,9),
nije nužno da će doći do trenutnog zapaljenja (0,93), tada se formira oblak isparenja tako
da može doći do eksplozije oblaka isparenja i u tom slučaju je verovatnoća nastanka
zapaljene lokve/bazeni (Pool Fires) ili zapaljenih mlazeva (Jet Fires) izuzetno niska
0,000837.
Ako se ne primeti curenje (0,1) i bude trenutnog paljenja (0,07) onda je verovatnoća
nastanka plamene lopte (Fireball)) ili zapaljenih mlazeva (Jet Fires) izuzetno mala 0,007.
Analizom razrađenih slučajev uočeno je da u ovakvim situacijama nije moguć
nastanak Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) – verovatnoća 0. Nastanak
ove pojave direktno zavisi od dejstva dugotrajnih ekstremih temperatura na transportni
sud i usled toga nastanka visokog pritiska tečnosti usled pregrejavanja.
Zapaljene lokve/bazeni (Pool Fires) – Pri isticanju materije formira se lokva ili bazen
koja se pali ili se može zapaliti. Kada se vrši modelovanje zapaljene lokve, moraju se uzeti
u obzir brojna pitanja koja obuhvataju intezitet gorenja materije, visinu plamena i njegovo
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dejstvo na ostale učesnike u saobraćaju. Čak i da ne dođe do zapaljenja, postojanje lokve
na kolovozu samo po sebi predstavlja značajnu opasnost po sve učesnike u saobraćaju.
Zapaljeni mlazevi (Jet Fires) – Nastaju kao posledica naglog oslobađanja zapaljive
tečnosti ili gasa iz suda i njihovog paljenja. Dejstvo zapaljenih mlazeva po ostale učesnike
u saobraćaju je jasno i ne dovodi se u pitanje, samo je pitanje koje će druge mere
nametnuti.
Plamene lopte (Fireball) – Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) se
dešava kada se iznenada oslobodi velika količina izuzetno zagrejane tečnosti pod
pritiskom. Plamene lopte proističu iz atmosferskog gorenja smeše gorivo-vazduh u kojoj
se energija najviše emituje u formi toplote. Dejstvo ovakvih pojava na ostale učesnike u
saobraćaju je ekstremno, a moguće posledice teške i trajne po čitavu zajednicu.
Meteorološki uslovi u trenutku nezgode imaju izuzetno značajan uticaj na posledice
nastalog događaja posmatrano u odnosu na fenomen disperzije materije (Dispersion). Kao
rezultat, vremenski uslovi prilikom modelovanja scenarija mogu imati uticaj na
preovlađavanje nekih od rezultata. Meteorološki uslovi obuhvataju brzinu vetra i pravac,
temepraturu vazduha, vlažnost vazduha i atmosferski pritisak. Svrha modelovanja
disprezije je da se proceni šta se desilo sa koncentracijom hazardnih supstanci u vazduhu
(uopšte, vazdušno ili vodeno strujanje) sa udaljenosti od izvora. Na taj način
omogućavajući ulazne vrednosti za procenu posledica uz pomoć nekih od dostupnih
sistemskih rešenja.
Jedno od takvih sistemskih rešenja je i Uputstvo o planiranju hitnog odgovora – ERPG
(Emergency Response Planning Guidelines) objavljenog od strane Američke asocijacije
AIHA (The American Industrial Hygiene Association). ERPG definiše maksimum
koncentracije u vazduhu ispod koje skoro sve jedinke mogu biti izložene u periodu od
jednog sata bez osećaja ili razvoja nekih od efekata. Postoje tri nivoa ERPG koji definišu
koncentracije u zavisnosti od postojećih efekata.
ERPG je tokom vremena evoluirao u Uputstvo o nivoima akutne izloženosti – AEGL
(Acute Exposure Guideline Levels). Koncentracije se mogu koristiti u određivanju nivoa
kritične izloženosti u kontekstu sa zakonodavnim SEVESO II. Vrednosti AEGL
predstavaljaju nivo stalne toksikološke izloženosti u različitom periodu (5 minuta, 30
minuta, 1 sat, 4 sata, 8 sati) i različite stepene surovosti toksičnih efekata. AEGL takođe
ima tri nivoa.
Pored analize stabla događaja na osnovu induktivnog sistema analize razvijene su i
druge metode kao što su: Preliminary Hazards Analysis (PHA), Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA), Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) i Fault Hazard
Analysis (FHA).

4.

ZAKLJUČAK

Uloga Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u organizaciji u kojoj je
zaposlen je podjednako važna kao i njegova aktivnost u svim sferama lokalne zajednice,
jer je tanka granica izmedju sistema koji nesmetano funkcioniše i sistema koji je
poremećen nekim od mogućih događaja kao što je na primer saobraćajna nezgoda. I baš u
trenucima kada dođe do saobraćajne nezgode i do narušavanja zaptivenosti suda u kome
se transportuje opasna roba, dolazi do izražaja dotadašnja komunikacija između Savetnika
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sa organima-elementima lokalne zajednice. Što je komunikacija bolja, jasnija i zasnovana
na međusobnom poverenju, to je i brzina odgovora na štetni događaj brža i kvalitenija.
Pred Savetnikom za bezbednost u transportu opasne robe nameće se potreba da
neprekidno prati stanje bezbednosti saobraćaja na putevima i da postupno i planski
primenjuje preventivne aktivnosti koje mogu uticati na verovatnoću pojave saobraćajnih
nezgoda i takodje na smanjenje posledica usled nastanka saobraćajne nezgode (broj
nastradalih i povređenih lica, iznosa nastale materijalne štete usled pojave Pool Fires, Jet
Fires, Fireballs i BLEVE ).
Izučavanje i primena postojećih modela mapiranja saobraćajnih rizika je neophodnost
koja je postavljena pred Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe. Odgovarajućim
aktivnostima Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe utiče na hazarde i na
verovatnoću pojavljivanja njihovih negativnih osobina. Time se smanjuje pretnja učesnicima
u saobraćaju i transportu kao važnim elementima po funkcije saobraćajno-transportnog
sistema. Osnovne funkcije saobraćajno-transportnog sistema su saobraćaj, transport i
bezbednost učesnika. Primenom modela analize stabla grešaka i stabla događaja omogućuje
se stvaranje povoljnijih uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja i transporta.
Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe odgovarajućom edukacijom svih
učesnika u sistemu transporta opasne robe ostvaruje korelaciju između znanja-veštinanavika čime se utiče na njihovu spremnost da bezbedno učestvuju u saobraćaju.
Osnova svake aktivnosti na povećanju bezbednosti saobraćaja, odnosno na sprečavanju
saobraćajnih nezgoda (smanjenje rizika) i njihovih posledica, mora počivati na tačno
dijagnosticiranom stanju i jasno definisanim uslovima u kojima se ove pojave javljaju.
Procena rizika od strane Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe obuhvata i
ocenu nivoa bezbednosti saobraćaja. Takav pristup je korak bliže adekvatnom
preventivnom delovanju u pravcu optimizacije transporta opasne robe i njegovoj
izloženosti saobraćaju, smanjenju verovatnoće nastanka saobraćajnih nezgoda i
smanjivanja posledica nezgoda. Vodjenje sistema ka njegovoj optimizaciji obuhvata
radnje koje čine planiranje, organizovanje i uspešnu realizaciju transporta opasne robe.
Pravilnom reakcijom učesnika u transportu opasne robe daje se mogućnost za
smanjenje posledica saobraćajne nezgode. Upotreba postojeće opreme namenjene za
vozača i vozilo, tj. primenom aktivnosti naučenih i uvežbanih tokom edukacije u centrima
(ukazivanje prve pomoći, efikasno obezbeđenje mesta nezgode) ostavlja veću mogućnost
za eliminisanje ili smanjenje negativnih efekata nastalih usled saobraćajne nezgode.

5.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ДЕЦЕ
CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS OF TRAFFIC
ACCIDENTS WITH THE PARTICIPATION OF CHILDREN
Јелена Ранковић1
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.
Keywords: children's safety, traffic accidents, characteristics of children, specificity of children
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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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НОВА ИСТРАЖИВАЊА У СФЕРИ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ПЕШАКА У
РЕАЛНИМ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИМ УСЛОВИМА
NEW RESEARCHES OF PEDESTRIAN SPEED IN EXPERIMENTAL
AND REAL TRAFFIC’S CONDITIONS
Светозар Костић1, Срђан Бојовић2, Данијела Николић3
Резиме: Приликом експертиза саобраћајних незгода, један од најважнијих фактора
релевантан за извођење временско-просторне анализе њеног тока је између осталог и брзина
кретања пешака. У највећем броју случајева брзину кретања пешака техничким путем, на
основу расположивих материјалних трагова, није могуће утврдити. Уобичајено је да се
брзина кретања пешака усваја према препорукама из литературе у зависности од њиховог
режима кретања. У нашим условима нису вршена мерења брзине кретања пешака, већ се
вредности преузимају из страних таблица углавном совјетских аутора.
Управо из тих разлога, вршена су мерења брзина кретања пешака у експерименталним и
реалним условима. Експерименталним истраживањем, односно мерењем брзина кретања, за
дефинисане режиме и у зависности од старости испитаника успостављена је веза између
брзине кретања и режима кретања пешака. На овај начин, на основу резултата истраживања
могуће је прецизније дефинисати брзину кретања пешака за одговарајући режим.
Кључне речи: брзина кретања пешака, режим кретања пешака, безбедност саобраћаја
Abstract: One of the most important factors in doing traffic accidents analysis is pedestrian speed.
Mostly, pedestrian speed isn't possible to determine on material traces. It is common to take over
pedestrian speed from experts literature depends on way of moving. In our country the value of
pedestrian speed is used from experts literature mostly Russian’s authors without real measure.
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This is the reason for measure of pedestrian speed in experimental and real traffic’s conditions.
Measure of pedestrian speed for defined way of moving and pedestrian's age, experimental research,
established connection between pedestrian speed and the way of moving. According research's
results it is possible precisely define pedestrian speed for suitable way of moving.
Keywords: pedestrian speed, the way of moving, traffic safety

1.

УВОД

Приликом експертизе саобраћајних незгода, један од најважнијих фактора
релевантан за извођење временско-просторне анализе њеног тока је, између осталог
и брзина кретања пешака. У највећем броју случајева, брзину кретања пешака није
могуће утврдити техничким путем на основу расположивих материјалних трагова.
Брзина кретања пешака се усваја из литературе, према препорукама, зависно од
режима кретања. Дате вредности у литератури не садрже детаљније податке о
начину мерења, условима мерења, као ни тежини и висини пешака. Бројни примери
из праксе показују значај прецизности одређивања брзине кретања пешака и утицај
тих вредности на извођење закључака у експертизама саобраћајних незгода.
Управо из тих разлога вршена су мерења брзине кретања пешака у реалним и
експериманталним условима. Мерења брзина кретања пешака у експерименталним
условима, на полигону, су тако конципирана да могу да се упоређују са табличним
вредностима. Добијене вредности брзина кретања пешака су статистички обрађене
у програму агенције Smart line из Новог Сада. Након обраде података вршена је
упоредна анализа са табличним вредностима. Мерење брзина кретања у реалним
условима подразумевало је убичајене режиме кретања и користили су се видео
снимци на основу којих је брзина рачуната користећи познати пређени пут и време
које је пешацима било потребно да пређу дату раскрсницу.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Експериментална истраживања су спроведена на унапред одређеном полигону и
у реалним условима. Полигон је постављен тако да се у што већој мери приближи
реалним условима. Мерења су вршена сензорским детектором тако да је прецизност
мерења готово апсолутна. Мерење брзине кретања у експерименталним условима
вршено је уређајем Newtest Powertimer.
Мерне групе су формиране у зависности од пола и старосне доби одговарајући
онима које се срећу у стручној литератури. На овај начин је могуће извршити
упоредну анализу експерименталних и вредности датих у литератури. Поред пола и
старосне доби вршено је и евидентирање висине и тежине сваког појединца који
учествује у експерименту.
Техничким параметрима није могуће тачно одредити брзине кретања пешака. Из
тог разлога, а у циљу утврђивања брзине кретања пешака, извршена су мерења за
дефинисане режиме кретања у тачно одређеним условима. Дефинисани режими
кретања су идентични табличним у постојећој литератури и то су:
лагани ход – споро континуално кретање човека, без заустављања и прекида у
кораку, најчешће се везује за кретање без временских рокова
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нормални ход–темпо континуалног кретања, пуним кораком, који се најчешће
одржава током целог пешачења од извора до циља
брзи ход–форсирани темпо кретања пуним кораком са циљем временски што
краћег путовања, при чему је једна нога пешака увек у контакту са подлогом
потрчавање–лагано трчање, брже од брзог хода, са циљем савладавања мањег
простора у што краћем периоду, без великих физичких оптерећења
трчање–брзо трчање у границама физичких могућности.

Слика 1. Изглед уређаја Newtest Powertimer

Истраживањем је било потребно обухватити све генерације које самостално
учествују као пешаци у саобраћају, у складу са тим мерење је извршено над
школском децом, студентима, запосленим лицима и пензионерима. У складу са
постојећом литературом формиране су старосне групе испитаника.
Велики број испитаника различитих генерација и укупан узорак од преко 5000
мерења је условио вишедневно истраживање на различитим локацијама. Различите
локације истраживања условиле су различите подлоге на којима је вршено мерење,
при чему су то били дрвени паркет или бетон. Терен истраживања на свакој
локацији је био раван без подужног и попречног нагиба и без избочина или
неравнина. Подлога је увек била сува. Временске прилике је карактерисало ведро
време, без ветра и падавина
Поступак мерења брзине пешака се састојао из три фазе:
 формирање полигона,
 обука испитаника и
 мерење брзине кретања
Истраживање је вршено на унапред формираном полигону. Полигон је
организован у три просторне целине. У првом делу полигона испитаници су
формирали колону у складу са списком који је достављен истраживачима. У другом
делу полигона је вршено мерење брзине кретања. Пешаци су се кретали
континуирано и није било препека на полигону. Трећи део полигона је паралелан са
другим делом и служи за повратак испитаника на зачеље колоне. Постављени
сензори у другом делу полигона су регистровали проласке пешака, при чему су за
ово истраживање коршћене три фотоћелије са подешеним дометом од 2 метра.
Почетак теста је означен стартном линијом, која се налази 1 метар испред првог
сензора. Сензори су постављени у линији на међусобном растојању од 3 метра.
Последњи сензор уједно представља и финишну линију. Такав распоред сензора
омогућио је добијање времена проласка сваког пешака за прва 3 метра и друга 3
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метра, као и укупно време потребно за прелазак кроз тест зону укупне дужине од 6
метара. Сензорско мерење омогућава тачност до једног хиљадитог дела секунде, па
се за област саобраћајно–техничког вештачења може сматрати апсолутно
прецизним.

Слика 2. Изглед полигона на коме је вршено мерење

Сваки испитаник је имао пет пролаза кроз тест зону, при чему је приликом сваког
пролаза мерена брзина кретања за различити режим. Режими кретања су
подразумевали: лагани ход, нормални ход, брзи ход, потрчавање и трчање. Пре
почетка мерења прикупљани су општи подаци о испитаницима и извршена је кратка
обука о начину проласка преко полигона.
Контролисаним проласком испитаника поред сензора добијају се подаци у
софтверском пакету Newtest Powertimer у форми приказаној на наредној слици.
Пролаз сваког испитаника је дефинисан временом које протекне између активирања
првог и другог сензора, као и укупним временом које протекне од активирања првог
до активирања трећег сензора. Поред времена проласка Newtest Powertimer даје
могућност рачунања брзине пролазака за претходно наведена времена.

Слика 3. Добијени подаци у софтверском пакету уређаја Newtest Powertimer

Подаци добијени мерењем су експортовани у софтверски пакет Microsoft Office
Excel, који је послужио као основни софтвер за формирање базе података и основну
анализу. Формирана база у софтверском пакету Microsoft Office Excel поред
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времена и брзине кретања испитаника садржи податке о испитанику (годиште, пол,
висина и тежина), режиму кретања, локацији истраживања.

Слика 4. Изглед базе података у софтврском пакету Microsoft Office Excel

Истраживање је обухватило 563 испитаника мушког пола и 485 испитаника
женског пола, при чему је забележено 5240 мерења. Мерења су равномерно
распоређена на режиме кретања, тако да сваки режим кретања има исти узорак
независно од старосне групе. Број испитаника у зависности пола и старосне групе
се разликује и дат је у наредној табели. Највећи узорак има старосна група 5 (узраст
од 15 до 19 година), а најмањи старосна група 11, испитаници преко 70 година.
Табела 1. Број испитаника по старосним групама за истраживање вршено у
контролисаним условима
Број
Број
Број
Број
Узраст
Старсна група
испитаника
испитаника
мерења
мерења
(година)
(Мушки)
(Женски)
(Мушки)
(Женски)
старосна група 1

7-8

48

53

240

265

старосна група 2

8-10

59

45

295

225

старосна група 3

10-12

55

46

275

230

старосна група 4

12-14

57

46

285

230

старосна група 5

15-19

118

100

590

500

старосна група 6

20-29

55

23

275

115

старосна група 7

30-39

47

46

235

230

старосна група 8

40-49

57

71

285

355

старосна група 9

50-59

43

34

215

170

старосна група 10

60-69

14

11

70

55

старосна група 11

преко 70

10

10

50

50

Укупно

563

485

2815

2425
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Друго истраживање обухватило је утврђивање брзине кретања пешака на
пешачким прелазима у реалним-неконтролисаним условима. За потребе
истраживања коришћени су видео снимци са камера града Новог Сада, којима су
опремљене све веће раскрснице у граду. Анализом видео снимака у софтверском
пакету Adobe Premiere Pro добијена су времена потребна за прелазак пешака преко
пешачког прелаза. На основу познате дужине пешачког прелаза и добијених
времена утврђивана је брзина кретања пешака преко обележеног пешачког прелаза.
Локација на којој је вршено истраживање је раскрсница улице Максима Горког
и Сремске улице. Кретање кроз раскрсницу је регулисано светлосном
сигнализацијом. На избор локације, прилаза за анализу и временског периода
истраживања утицали су многобројни фактори, а све у циљу коришћења
најпогоднијег снимка. Фактори који су утицали на избор локације су: начин
регулисања раскрснице (да путнички аутомобили у што мањој мери ометају
пешачке токове), угао под којим је сниман пешачки прелаз, величина (zoom)
истраживаног подручја на снимку, интензитет пешачких токова на посматраном
прилазу.
На раскрсници улице Максима Горког и Сремске улице је анализиран западни
прилаз из улице Максима Горког. Прилаз има седам саобраћајних трака, четири
траке на уливном грлу и три траке на изливном грлу. Коловозне траке су физички
подељене разделним појасом, који у зони раскрснице прелази у пешачко острво.
Постојање пешачког острва на неком прилазу даје могућност преласка коловоза у
две фазе, односно задржавање пешака на острву. Време задржавања пешака на
острву није фиксна величина, већ зависи од већег броја фактора. Та чињеница је
имала велики утицај на одређивање дистанце на којој се врши мерење времена, која
због наведених разлога није могла да обухвати цео коловоз већ само једну коловозну
траку. За потребе овог истраживања вршено је мерење на пешачком прелазу
западног прилаза, преко десне коловозне траке (уливног грла) наведене раскрснице.
Дистанца на којој је вршено мерење износи 10,9 метара.

Слика 5. Изглед софтверског пакета Adobe Premiere Pro

Приликом анализе видео снимка, сваки забележени прелаз преко коловоза је
посматран и мерен појединачно. Помоћу софтверског пакета Adobe Premiere Pro
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постављане су две замишљене линије попречно на коловоз (слика 5), које су
представљале реперне тачке за утврђивање времена проласка. Почетак рачунања
времена представљао је кадар у којем се део тела пешака поклопи са реперном
линијом, исто тако за крај преласка је узиман кадар у којем се део тела пешака први
пут поклапа са реперном линијом на излазу. На тај начин добијано је улазно и
излазно време у формату час:минут:секунда:кадар. На основу познате фреквенције
видео снимка од 30 кадрова у секунди добијена времена су представљана у
секундама.
Табела 2. Број испитаника по старосним групама за истраживање вршено у
реалним условима
Старосна група
Мушки
Женски
До 10 година

5

2

15-19 година

3

6

20-29 година

118

62

30-39 година

70

46

40-49 година

50

35

50-59 година

42

37

60-69 година

3

4

Преко 70 година

2

7

293

199

Укупно

На основу добијених података са анализираног видео снимка формирана је база
података у софтверском пакету Microsoft Office Excel. База података обухвата 492
мерења. За сваки анализирани прелаз на основу утврђеног времена и познатог
растојања између реперних тачака (10,9 метара) добијена је просечна брзина
кретања пешака на пешачком прелазу.

3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Анализиране су брзине кретања зависно од старости испитаника и за сваки
режим кретања. Добијени подаци су обрађени у програму агенције Smart line из
Новог Сада и добијени су интервали поверења брзина за сваки режим кретања.
Може се приметити да брзина расте како расте старост испитаника. Изузетак су
старосне категорије преко 60 година где брзина опада посматрајући исти режим
кретања. Како се мења режим кретања почевши од лаганог хода до трчања, брзина
испитаника расте. Што се тиче пола испитаника не постоје значајне разлике у
брзинама кретања. Највеће су разлике код режима кретања: трчање, које се
повећавају како се повећава старост испитаника. То је и очекивано, јер тада долазе
до изражаја и неке друге карактеристике испитаника, осим старости, као што су
физичка спремност, висина и тежина испитаника.
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Табела 3. Збирна табела брзина кретања пешака (км/х) по интервалима поверења
зависно од режима кретања и старости испитаника-експериментални услови
Узраст
7-8
8-10
10-12
12-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Преко
70

Пол
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

Лагани ход
мин
3,35
3,31
3,71
3,71
4,00
4,10
4,07
4,14
4,32
4,25
4,39
3,89
3,67
3,64
3,71
3,49
3,74
3,46
3,60
2,56
2,59
2,27

макс
3,78
3,96
4,14
4,10
4,36
4,50
4,46
4,57
4,54
4,46
5,26
5,51
4,68
4,18
4,10
4,32
4,18
3,85
4,39
3,24
3,38
3,35

Нормалан
ход
мин
макс
4,64
5,33
4,86
5,26
4,75
5,22
4,75
5,26
5,08
5,44
5,18
5,62
5,47
5,80
5,62
6,05
5,40
5,62
5,40
5,54
5,47
5,94
5,22
5,83
4,82
5,29
5,15
5,51
4,57
4,93
5,00
5,40
4,72
5,11
4,68
4,97
4,68
5,51
4,00
4,57
3,53
4,50
3,02
4,07

Брзи ход
мин
7,16
7,24
7,16
6,88
8,03
7,60
7,78
7,49
8,28
7,70
7,67
6,95
7,09
6,98
7,16
6,73
6,91
6,08
6,98
4,97
5,04
4,39

макс
7,85
7,67
7,74
7,38
8,53
8,14
8,50
7,85
8,60
8,03
8,14
7,78
7,81
7,49
7,67
7,16
7,56
6,48
7,38
5,72
5,76
5,36

Потрчавање
мин
8,39
8,35
9,29
9,25
9,50
9,65
10,33
9,61
10,58
10,12
10,76
9,47
9,47
9,40
9,11
8,93
8,93
7,67
8,46
6,44
6,66
5,40

макс
9,18
8,86
10,01
10,19
10,37
10,51
11,20
10,26
11,05
10,44
11,59
10,66
10,33
9,97
9,90
9,50
9,83
8,60
9,83
8,32
8,46
7,38

Трчање
мин
12,78
12,24
13,75
12,60
14,36
13,68
14,87
13,46
16,13
13,93
14,94
12,35
13,75
11,88
13,68
11,27
12,53
9,90
11,81
8,53
9,47
6,30

макс
13,50
12,89
14,47
13,36
15,01
14,44
15,80
14,33
16,49
14,40
15,88
13,64
14,98
12,56
14,51
11,81
13,61
11,02
13,97
10,48
11,12
9,14

Табела 4. Збирна табела брзина кретања пешака (км/х) по интервалима
поверења зависно од старости и пола испитаника-реални услови
Старосна група
До 10 год.
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Преко 70

Пол
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

мин.
1,3
1,4
1,4
1,4
1,1
1,3
1,0
1,0
1,2
1,0
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
1,0

Брзина кретања пешака
макс.
ср.
Интервал поверења
1,7
1,7
2,3
1,7
2,1
1,8
2,1
1,8
1,9
1,9
1,8
1,8
1,6
1,5
1,1
1,4

1,42
1,53
1,72
1,54
1,50
1,49
1,54
1,50
1,50
1,48
1,52
1,40
1,23
1,23
0,97
1,19

1,23
-0,27
0,46
1,42
1,47
1,46
1,49
1,45
1,46
1,41
1,46
1,34
0,32
0,82
-1,5
1,05

1,61
3,33
2,97
1,66
1,54
1,52
1,59
1,55
1,56
1,54
1,58
1,47
2,13
1,64
2,09
1,34

Старосне категорије до 10 година и преко 70 година имају негативан интервал
поверења (табела 4) тако да се неће користити у даљим анализама. Сви испитаници
налазили су се у другом режиму кретања: нормалан ход. Незнатан број испитаника
био је у режиму трчања, али они нису узимани у разматрање.
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Након упоредне анализе података добијених у реалним и експерименталним
условима, утврђено је да не постоји значајна разлика, тако да се подаци из табеле 3
могу користити у даљим анализама. У експерименталним и реалним условима
пешаци су се кретали континуирано и није било препрека на путу. Из тог разлога је
у реалним условима посматрана само једна коловозна трака, до пешачког острва,
како би услови били што приближнији експерименталним.

4.

ЗАКЉУЧАК И ДИСКУСИЈА

Брзине кретања пешака које се користе у нашим условима при анализама
саобраћајних незгода имају велики распон између минималних и максималних
вредности. Како је већ изнето, то може довести у заблуду и до погрешног закључка
саобраћајних вештака.
На наредним сликама дата су поређења добијених брзина кретања пешака са
онима из литературе која се користе у нашим условима. Табела која је коришћења
као извор за поређење је од руских аутора (наведено у литератури под редним
бројем 4). Подаци из те табеле се користе у домаћој стручној литератури као и у
таблицама за саобраћајно-техничко вештачење. Због обимности није могуће
приказати дату табелу у раду.
Са наредног дијаграма се уочава да се брзине кретања пешака добијене
истраживањем и оне из литературе не поклапају ни за једну старосну категорију.
Највеће одступање има категорија од 12 до 14 година, док су најприближније
вредности код старосних категорија преко 50 година.
6

4,86

Брзина км/х

5

4,75

5,18

4
3

5,62

4,5
3,75

4

4,2

5,4

4,6

5,22
4,7

5,15

5

4,68
4

4,7

4,4

3,02

4,2
3,5

2,9

2
1
0
7-8

8-10 10-12 12-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 преко
70
Године
подаци из истраживања
подаци из литературе
Слика 6. Дијаграм упоредне анализе вредности брзина кретања пешака за режим
кретања нормалан ход-жене (минималне вредности)

Такође, ако посматрамо дијаграм на слици 7 уочавамо да се вредности брзина
добијене истраживањем и табличне вредности, не покалапају (осим за категорију од
12 до 14 година), али су у неким случајевима веома блиске. Највећа је разлика код
старосне категорије од 30 до 39 година.
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7

Брзина км/х

6
5

5,33

5,4

5,5

5,8
5,62

5,2 5,22

4

5,8

5,44

6,2

6,2

5,8
5,3

5,94 5,29

4,93

5,11

5,51
4,4

4,5
3,5

3
2
1
0

7-8

8-10 10-12 12-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 преко
70
подаци из истраживања
подаци из литературе
Године
Слика 7. Дијаграм упоредне анализе вредности брзина кретања за режим кретања
нормалан ход-мушкарци (максималне вредности)

Добијени интервали поверења брзина кретања пешака немају тако велике
разлике између минималних и максималних вредности чиме би се смањила грешка
приликом анализа саобраћајних незгода. Такође, добијени интервали поверења су
поређени са онима из реалних услова и нису добијена значајнија одступања
вредности.
На основу изнетог мишљења смо да се предложени интервали поверења брзина
кретања пешака могу користити у даљим анализама.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
СА УЧЕШЋЕМ ТРАКТОРА НА ПУТЕВИМА
У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
CHARACTERISTICS SOME CRIMES WITH THE PARTICIPATIONS
OF TRACTOR ON THE ROADS IN KOLUBARA DISTRICT
Драган Обрадовић 1
Резиме: Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја су специфична казнена дела
која представљају озбиљан друштвени проблем у Републици Србији, али и глобално. У овом
раду представили смо најважније карактеристике кривичних дела против безбедности јавног
саобраћаја са учешћем трактора извршених од стране пунолетних лица уопште и на подручју
колубарског округа. Осим ове групе кривичних дела у којима учествују возачи који
управљају тракторима, посебну пажњу смо посветили и оним кривичним делима која су
извршена ван путева у којима је такође, велики број учесника у саобраћају смртно настрадао
или задобио повреде. То су кривична дела из групе против против опште сигурности. Такође,
пажњу смо посветили и догађајима са учешћем трактора где није дошло до покретања
кривичног поступка због последица таквих догађаја.
Кључне речи: кривична дела, пунолетна лица, трактори
Abstract: Criminal offenses against public traffic safety are specific criminal acts that represent
which constitute a serious social problem in the Republic of Serbia, but also globally. In this paper
we present the most important characteristics of the most serious crimes against traffic safety on the
with the participation of tractors carried out by adults in general and in the area of Kolubara district.
In addition to this group of offenses involving drivers driving tractors, we devoted special attention
to those offenses that were committed outside the roads, where a large number of traffic participants
were killed or injured. These are criminal offenses against the group against general security. We
also paid attention to events involving the participation of tractors where no criminal proceedings
were initiated due to the consequences of such events.
Keywords: criminal offenses, adults, tractors
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА СА УЧЕШЋЕМ ТРАКТОРА НА
ПУТЕВИМА У КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ

1.

УВОД

У последњих више од десет година према званичним подацима група кривичних
дела против безбедности јавног саобраћаја налази се на другом месту по броју
пријављених, оптужених односно осуђених учинилаца кривичних дела у структури
свих група кривичних дела када су у питању пунолетни учиниоци кривичних дела
за која се кривична дела пунолетним учиниоцима најчешће изриче условна осуда,
примењују правила о ублажавању казне или ослобођењу од казне, што потврђују и
званични подаци.
Да бисмо могли да анализирамо пропусте пунолетних учесника у саобраћају које
су начинили као возачи, на подручју колубарског округа, осврнућемо се и на
одредбе појединих важећих прописа који се односе на пунолетне учиниоце –
Кривични законик (даље: КЗ)2 односно Закон о безбедности саобраћаја (даље:
ЗБС) 3, који у својим одредбама предвиђа значајне новине.
Разлог због чега смо обратили пажњу на ову врсту саобраћајних незгода је
употреба жутог ротационог или трепћућег светла - једна од најзначајнијих новина
прописаних у ЗБС који пропис наглашава да та светла морају да имају возила која
прелазе прописане димензије, трактори и радне машине ноћу и у условима смањене
видљивости (Обрадовић, 2009:15). Први резултати примене на путевима Републике
Србије када је у питању ова новина били су позитивни (Обрадовић, 2010:32). Због
тога, желели смо да сагледамо и представимо те резултате на подручју колубарског
округа после oсам година од почетка примене ЗБС.
Циљ нам је да укажемо на поједине карактеристике и на примену кривичних
санкција према пунолетним учиниоцима свих кривичних дела у којима су
учествовали трактори на подручју колубарског округа, која кривична дела су довела
до оптужења појединих возача трактора у кривичним поступцима пред
првостепеним судовима: Основним односно пред Вишим судом у Ваљеву, који
поступа као првостепени за најтежа кривична дела из ове групе. То су кривична дела
извршена од стране појединих возача трактора из нехата али и под дејством
алкохола и уз бројна друга кршења правила из безбедности саобраћаја. Изузетно
ретко у питању су ова кривична дела извршена и уз кршење неких других прописа
без злоупотребе алкохола, која кривична дела су као крајњу последицу имала смрт
или телесне повреде једног или више лица. Немамо претензије да у раду
ограниченог обима можемо да направимо свеобухватну анализу, већ у одређеној
мери, најважнију анализу са правосудног аспекта која може да буде значајна и за
стручњаке из области безбедности саобраћаја на путевима.
Додатни и најзначајнији разлог због чега смо обратили пажњу на ову врсту
саобраћајних незгода су и подаци из Стратегије за безбедност саобраћаја Града
Ваљева за период 2016. - 2020. године (даље: Стратегија)4. У Стратегији се
наводи да се у посматраном периоду од 2010. – 2015. године на подручју Града
Ваљева догодило 30 незгода са учешћем трактора, од чега је било 5 незгода са
погинулим лицима. У овим незгодама погинуло је 5 лица (12,8 % свих погинулих)
2 Kривични законик („Сл. гласник РС“ бр. 85/05 почео са применом 1. 1. 2006. године. . . ).
3 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09 од 2. 6. 2009. године, ступио
на снагу 10. 6. 2009. године, почео са применом 11. 12. 2009. године), 53/10, 101/11,32/13,55/14, 96/2015,
9/2016 (Одлука Уставног суда).
4 Стратегија за безбедност саобраћаја Града Ваљева за период 2016. - 2020. године, Службени гласник
града Ваљева број 5 од 6.6.2017. године, стр.39-73.
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и то су увек била лица са трактора. Ово је скоро 10 пута већи проценат него у
Републици Србији. Највише погинулих били су старости од 51 до 64 године (3 од 5
погинулих), а највише повређених преко 65 година (10 од 24 повређена). Најчешће
незгоде у којима су погинули трактористи биле су слетање возила са пута (4 од 5
незгода са погинулим и 9 од 25 незгода са повређеним) и превртање возила на путу
(1 погинули и 5 незгода са повређеним). У највећем броју незгода учествовао је само
трактор (5 незгода са погинулим и 18 незгода са повређеним), а у 6 незгода су
учествовали путнички аутомобил и трактор5.
Ови подаци, који се односе само за подручје Града Ваљева, али не и за осталих
пет општина колубарског округа су разлог који изазива потребу да покушамо да
укажемо и на поједине карактеристике кривичних дела из групе против безбедности
јавног саобраћаја у којима учествују трактори, на извршиоце тих кривичних дела и
на постојање евентуалног доприноса на страни оштећених за последице односно
тежину последица проистеклих из ових саобраћајних незгода у предметима који су
дошли у фазу оптужења у судском поступку.

2.

ПОЈЕДИНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ
БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Кривично дело угрожавање јавног саобраћаја прописано је у чл. 289. КЗ и
обухвата основне облике угрожавања јавног саобраћај. Потврда тога је и податак да
је највећи број саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи трактора из
надлежности основног суда – 10 од 11 кривичних поступака.
Основни облик кривичног дела из чл.289.ст.1.КЗ прописује кривичну
одговорност учесника у саобраћају на путевима који се не придржава саобраћајних
прописа и тиме тако угрози јавни саобраћај да доведе у опасност живот или тело
људи или имовину већег обима, па услед тога код другог наступи лака телесна
повреда или проузрокује имовинску штету која прелази износ од двеста хиљада
динара, а у ст.3. истог члана прописана је кривична одговорност извршиоца овог
кривичног дела који је исто извршио из нехата, за које је надлежан да поступа као
првостепени суд било који основни суд на територији Републике Србије сходно
важећем Закону (Закон о уређењу судова, чл.22.).
Квалификовани облици овог кривичног дела као и појединих других кривичних
дела из ове групе кривичних дела прописани су у чл. 297. КЗ под називом: тешка
дела против безбедности јавног саобраћаја, које кривично дело обухвата најтеже
облике поменутих кривичних дела.
Последица тог кривичних дела састоји се у конкретној опасности тј. довођењу у
опасност живот или тела људи или имовине већег обима. Конкретна опасност може
прерасти у последицу у виду повреде, као што је тешка телесна повреда, смрт неког
лица или имовинска штета великих размера. У таквим случајевима постојаће неки
од облика кривичног дела из чл. 297. КЗ за које је надлежан да поступа као
првостепени суд било који основни - виши суд на територији Републике Србије
сходно важећем Закону (Закон о уређењу судова, чл.23.).
За ова кривична дела се одговара као и за све остале облике кривичног дела
тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297 КЗ под два услова:
5 Ibid, стр.48
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 да постоји узрочна веза између основног облика и наступања теже последице;
 да се тежа последица може приписати нехату извршиоца.
Када је у питању узрочна веза између основног облика и наступања теже
последице потребно је да тежа последица произлази из основног дела. Ни закон, а
ни судска пракса не праве разлику да ли је лице које је страдало у саобраћајној
незгоди кривицом возача било пре своје смрти здраво или болесно, младо или старо
и да ли би да није било незгоде живело краће или дуже.
С обзиром на врсте и тежине последица проузроковане кривичним делом и
облика кривице са којима је извршено основно дело, КЗ разликује четири облика
овог кривичних дела од којих је виши суд надлежан за поступање само у једном
случају а то је: Ако је основно дело извршено са умишљајем а тежа последица се
састоји у наступању смрти једног или више лица – чл.297.ст. 2. КЗ. У свим осталим
случајевима надлежан за поступање је основни суд према месту извршења
кривичног дела.
У судској пракси нема дилема да се квалификација кривичног дела
квалификованог тежом последицом одређује према најтежој последици која је
произашла из основног дела.
Учинилац основног кривичног дела из групе кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја одговараће по члану 297. КЗ само ако је у односу на
тежу последицу наведену у овом члану поступао из нехата, док основно кривично
дело може бити извршено или са умишљајем или из нехата. Уколико је из кривичног
дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја делатношћу извршиоца
проузроковано више последица (смрт једног или више лица, тешка телесна повреда
или имовинска штета великих размера), остале последице, које такође имају
карактер квалификаторне околности, могу само да се цене приликом одмеравања
казне.
Од 1.1.2006.године као дана почетка примене КЗ први пут у нашем кривичном
законодавству обавезно је изрицање мере безбедности забране управљања
моторним возилом (чл. 297 ст. 5) за сва четири облика тешког дела против
безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. КЗ и то одређене врсте и категорије за
одређено време које не може бити краће од три месеца нити дуже од пет година, од
дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору, односно у
установи у којој се извршава мера безбедности или васпитна мера не урачунава у
време трајања ове мере.

3.

НАЈОПШТИЈИ ПОДАЦИ О КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ
И КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА СА УЧЕШЋЕМ ТРАКТОРА

Колубарски округ обухвата подручје шест општина где је Град Ваљево, највећи
град у коме је седиште округа, вишег суда, вишег јавног тужилаштва и полицијске
управе. У оквиру овог подручја су и општине Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и
Осечина. Кроз овај округ пролази поред осталих путева и магистрални пут М-4
Лозница – Ваљево – Лајковац, а такође и тзв. Ибарска магистрала кроз делове
општина Лајковац и Љиг.
У раду смо обухватили период од 2010. – 2017. године закључно, од када
функционише нова организација судова у Републици Србији, а то се скоро у
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потпуности поклапа и са почетком примене новог ЗБС. При томе, анализирали смо
и податке који се односе на организационе промене у току истраге сходно
одредбама важећег Законика о кривичном поступку6. У том периоду кроз судски
поступак у Основном суду у Ваљеву и Вишем суду у Ваљеву прошло је 11
кривичних предмета који се односе на кривична дела из групе против против
безбедности јавног саобраћаја са учешћем трактора. Од тог броја је 10 кривичних
дела из надлежности основног суда (из чл.289.ст.3. КЗ, чл.297.ст.1.КЗ, чл.297.ст.3.
КЗ и чл.289.ст.4. КЗ) и 1 кривичнo делo из чл. 297. ст. 2. КЗ из надлежности вишег
суда, који су сви поступци правноснажно окончани.
Табела 1. Број кр. дела са учешћем трактора, Колубарски округ, 2010. - 2017.
година у поступку пред Основним и Вишим судом у Ваљеву

Саобраћајне незгоде
Година
са учешћем трактора
пресуде
по годинама
2017
1
2016
1
2015
1
2014
1
2013
3
2012
2011
2
2010
2

Време извршења кр. дела са учешћем
трактора који су пресуђени током поједине
године
2016-1, 2017-1,
2012-1,
2011-1
2012-1, 2011- 2,
-,
2010-2,
2009-2

Од 11 кривичних предмета у 9 случајева је до извршења кривичног дела дошло
после почетка примене новог ЗБС, а у 2 случаја је кривично дело извршено у време
важења претходних прописа из области безбедности саобраћаја – Закона о основама
безбедности саобраћаја на путевима односно Закона о безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије. Од тих 11 кривичних предмета у 9 случајева је до
извршења кривичног дела дошло из нехата, а у 2 случаја су кривична дела извршена
са умишљајем (оптужени возач је управљао трактором под дејством алкохола).

4.

ПОЈЕДИНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗВРШИЛАЦА ТИХ ДЕЛА

У овом делу извршили смо кратку анализу у погледу, по нама, најважнијих
карактеристика извршилаца кривичних дела из групе против безбедности јавног
саобраћаја са учешћем трактора на путевима у колубарском округу која су
пресуђена у посматраном периоду од седам година.
Сви извршиоци кривичних дела били су мушкарци, од којих нико није био
осуђиван због кривичних дела у вези са овом групом кривичних дела, а само један од
свих осуђених је био осуђиван уопште, али због других кривичних дела и сви су
били са подручја колубарског округа.
У погледу старости 2 извршиоца су у ризичној групи – млади возачи у узрасту
од 19 до 25 година, 8 возача је у узрасту од 30 до 60 година, а само 1 возач је старији
од 70 година.
6 Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/11 почео са применом 1. 10. 2013. године за
судове опште надлежности...55/2014).
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Највећи број извршилаца ових кривичних дела је са подручја општине Осечина
– 4, по 2 извршиоца су са подручја Љига и са сеоског подручја које припада општини
Ваљево, а из остале три општине са овог подручја – Уб, Мионица и Лајковац био је
по 1 извршилац.
Према критеријуму места где живе извршиоци кривичних дела, однос је био 2
извршиоца из града а 9 је из села.

5.

НАЈВАЖНИЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ
БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У
КОЛУБАРСКОМ ОКРУГУ СА УЧЕШЋЕМ ТРАКТОРА

Према месту извршења кривичних дела, свих 11 кривичних дела са учешћем
трактора су извршена на сеоском подручју. Највише кривичних дела извршено је
на подручју општине Осечина – 4, на подручју Љига и на сеоском подручју општине
Ваљево извршена су по 2 кривична дела, а по 1 кривично дело је извршено на
подручја Уб, Лајковац и Мионица.
Све саобраћајне незгоде са учешћем трактора су на подручју колубарског округа
биле на јавним путевима.
У погледу броја учесника саобраћајне незгоде у 7 од 11 учесника приликом
извршења кривичног дела било је само једно возило и то: само трактор. После тога,
најбројније су ситуације где су учесници саобраћајне незгоде трактор и теретно
возило – 2 саобраћајне незгоде, а у по једном случају учесници су били трактор и
путничко возило односно трактор и мопед. Није било најтежих саобраћајних
незгода у којима је учествовало више од два возила.
У односу на доба дана када се догодила саобраћајна незгода утврдили смо да се
у 9 од 11 случајева саобраћајна незгода са учешћем трактора догодила по дану, а
само у 2 случаја у ноћним условима. Када је у питању годишње доба, утврдили смо
да се највише саобраћајних незгода из ове групе догодило у пролеће – 6 и у лето - 3,
док се у јесењем односно у зимском периоду догодила по 1 саобраћајна незгода.
Ови подаци су објективно очекивани јер се у пролећном и летњем периоду, дању и
обавља највећи број послова у пољопривреди када је и највише трактора на
путевима не само у колубарском округу, него и у Србији.
После ових саобраћајних незгода у свим случајевима је обављен увиђај. Имајући
у виду време извршења кривичних дела у 3 од 11 случајева увиђај је обавио
истражни судија надлежног општинског односно основног суда. Након почетка
примене важећег Законика о кривичном поступку када је вођење истраге, па самим
тим и предистражни поступак прешао у надлежност јавних тужилаца од 1. октобра
2013. године у 3 случаја када су се догодиле саобраћајне незгоде које су прешле у
надлежност вишег суда утврдили смо да је у једном случају увиђај обавио надлежни
јавни тужилац из ОЈТ у Ваљеву, а да су у осталих 7 случаја увиђај после саобраћајне
незгоде обавили припадници саобраћајне полиције из Ваљева, Уба, Лајковца и Љига
по овлашћењу ОЈТ у Ваљеву, Убу односно Мионици.
Када су у питању пропусти на страни возача као учесника у саобраћају који су
проузроковали саобраћајну незгоду у највећем броју случајева у питању је био само
по један пропуст на страни осуђеног возача – нпр. омогућио оштећеном да седне на
крило трактора иако је оштећени био под дејством алкохола (чл. 26. ст. 1. ЗОБСП
РС – с. н. из 2009. године). У 3 од 9 случајева у којима је донета осуђујућа пресуда
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било је по два пропуста од стране возача трактора који су проузроковали
саобраћајну незгоду, од којих је један био вожња под дејством алкохола, што смо
утврдили увидом у све овде поменуте пресуде.
Поред управљања возилом под дејством алкохола, најчешћи пропуст на страни
возача трактора је да своје возило у кретању нису држали на толикој удаљености од
десне ивице коловоза да с обзиром на услове саобраћаја не угрозе друге учеснике у
саобраћају – у 4 од 11 случајева.
Имајући у виду да је алкохолемија била један од узрока у 3 од 11 саобраћајних
незгода са учешћем трактора на подручју колубарског округа утврдили смо да се
алкохолемија код појединих возача – учесника који су проузроковали саобраћајну
незгоду према подацима из правноснажних пресуда кретала између 1,29 - 2,52
промила.

6.

НАЈВАЖНИЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОВИХ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРЕСУДЕ И ПОДАЦИ О
ИЗРЕЧЕНИМ САНКЦИЈАМА И МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ

У свим овим саобраћајним незгодама остварено је као последица битно обележје
кривичног дела – по једна смртно настрадала особа, односно по једна тешка односно
лака телесна повреда. Само у једном случају било је и додатних последица у виду
повређених лица и то: било је још једно лице са лаким телесним повредама.
Након увида у олакшавајуће односно отежавајуће околности које је суд ценио
приликом доношења одлуке о казни није утврђено постојање доприноса за настанак
саобраћајне незгоде на страни оштећеног у 4 предмета, у 2 предмета нема доприноса
на страни оштећеног, а у 3 предмета у којима је донета осуђујућа пресуда
констатовано је да постоји допринос на страни оштећеног за последице саобраћајне
незгоде.
Допринос на страни оштећеног састојао се најчешће – у 2 предмета што је био
под дејством алкохола. У тим предметима оштећени су били сапутници на трактору
којим је управљао возач који је проузроковао саобраћајну незгоду односно у 2
предмета је оштећени непрописно седео на трактору. У једном предмету две
оштећене су биле на скутеру, обе без заштитне кациге а возач скутера је била са
недовољно возачког искуства - неколико месеци пре саобраћајне незгоде положила
и6 возачки испит за ту врсту превозног средства, па је то цењено као допринос на
страни оштећене која је управљала скутером.
На основу увида у пресуде утврдили смо да су у 9 од 11 предмета извршиоци
осуђени због извршених кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја на
путевима у колубарском округу са учешћем трактора, да је 1 од њих ослобођен а да
је у једном предмету одбијен оптужни предлог оштећеног као тужиоца због једног
кривичног дела из ове групе.
У 8 предмета од 9 предмета донета је осуђујућа пресуда а 1 предмет је окончан
закључењем споразума о признању кривичног дела који је прихваћен од стране
надлежног судије из Основног суда у Ваљеву.
Када су у питању изречене кривичне санкције, утврдили смо да је казнена
политика објективно посматрана блага. У 7 од 9 случаја где је донета осуђујућа
пресуда изречена је условна осуда, у једном случају за кривично дело угрожавање
јавног саобраћаја из нехата изречена је казна рад у јавном интересу, a у једном
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случају оптужени је оглашен кривим а ослобођен од казне јер га последице
кривичног дела тешко погађају – погинуо му је син. У скоро свим ситуацијама
искоришћена је законска могућност да се оптуженом изрекне блажа казна него што
је иста запрећена. Само у 1 случају утврђене је казна затвора изнад доњег минимума
у трајању од: 1 године и 10 месеци, али је и та казна изречена условно на најдужи
рок проверавања од 4 године. Једини оправдан разлог за изрицање условних осуда
налазимо у томе што се породице смртно настрадалих у оним најтежим предметима
где је наступила смртна последица нису придружиле кривичном гоњењу против
оптужених због тога што су у добрим односима са оптуженим и његовом
породицом, што је постојао допринос на страни покојног за наступеле последице
односно што је оптужени учествовао у трошковима сахране.
Све изречене мере безбедности биле су забране управљања моторним возилима
„Б“ категорије, и то у 3 од 11 предмета, за кривична дела из групе тешко дело против
безбедности јавног саобраћаја. На овај начин у још 3 случаја где је вођен кривични
поступак против појединих возача трактора који су правноснажно осуђени,
суштински дошло је до повреде кривичног закона у корист оптуженог - у тим
случајевима возачима није поред одговарајуће казне, изречена и мера безбедности
забране управљања моторним возилима „Б“категорије што је била законска обавеза.
Изречене мере безбедности су у трајању од 6 месеци до 1 године. У најдужем
трајању изречена је мера безбедности за саобраћајну незгоду са тешким телесним
повредама коју је проузроковао возач трактора под дејством алкохола – у трајању
од 1 године, а не за саобраћајну незгоду са смртном последицом без обзира што је
иста проузрокована из нехата – у трајању од 10 месеци.
Само у 2 предмета била је изјављена жалба од стране окривљеног против
првостепене пресуде. У једном случају жалба је одбијена као неоснована а у другом
случају је жалба одбачена као недозвољена јер је оптужени тражио да му се изрекне
тежа казна од оне која му је изречена првостепеном пресудом.

7.

ЗАПАЖАЊА О ОСТАЛИМ ДОГАЂАЈИМА СА УЧЕШЋЕМ
ТРАКТОРА

Поменути подаци из Стратегије који се односе само на подручје града Ваљева
показују значајну разлику у подацима о укупном броју саобраћајних незгода са
учешћем трактора у односу на број судских поступака који је вођен у наведеном
периоду против возача трактора као учесника у саобраћају чијим пропустом је
дошло до саобраћајне незгоде која представљају кривично дело.
Подаци МУП РС то суштински потврђују, јер не постоји обавеза органа јавне
власти да ради било какав извештај или да врши било какву анализу7.
Наиме, возачи трактора учествују и у другим догађајима који за последицу имају
материјалну штету или повреде односно смрт неког лица. Када се ти догађаји
дешавају ван пута односно нису започети на путу у том случају не ради се о

7 Допис МУП РС Секретаријат Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима
02/4бр 072-445/17-2 од 21.12.2017. године поводом поднетог захтева за приступ информацијама од јавног
значаја којим је тражено да се доставе подаци о броју саобраћајних незгода са учешћем трактора које
представљају кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја односно из групе против
опште сигурности људи и имовине.
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саобраћајној незгоди (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл.7.тач.82) већ
о кривичном делу изазивање опште опасности (Кривични законик,чл.278.ст.1., ст.3.
и ст.5.) односно тешко дело против опште сигурности изазвано дејством моторне
силе (Кривични законик,чл.288.), која кривична дела могу бити изазвана са
умишљајем или из нехата.
Посебно, у ситуацијама када је настрадао само возач трактора, без обзира на
последице у погледу врсте и тежине повреда или је погинуо и без обзира на место
таквог догађаја – на путу или ван пута, уколико је био само један учесник тада
полиција сачињава извештај који се доставља надлежном јавном тужилаштву, па
тада нема кривичног поступка. Због тога се подаци о броју саобраћајних незгода и
кривичних поступака поводом саобраћајних незгода са учешћем трактора значајно
разликују.

8.

ЗАКЉУЧАК

Кривични законик, који се примењује већ дванаест година без измена и допуна
у погледу кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја и Закон о
безбедности саобраћаја, који се примењује, са одређеним изменама и допуна већ
осам година, у корелацији представљају значајне новине и могућност на плану
генералне и специјалне превенције када су казнена дела уопште у питању (кривична
дела и прекршаји), а посебно се то односи на групу кривичних дела против
безбедности јавног саобраћаја.
У раду смо представили валидне податке о кривичним делима из групе против
безбедности јавног саобраћаја на путевима са учешћем трактора која су била
предмет судских поступака пред Основним и Вишим судом у Ваљеву, дали смо и
све званичне податке, које се односе на извршење кривичних дела из групе против
безбедности јавног саобраћаја са учешћем трактора на основу којих се може
утврдити да су искључиви извршиоци ових кривичних дела мушкарци са подручја
колубарског округа, доминантног узраста између 30-60 година, према којима су се
скоро искључиво изрицале, уз примену института ублажавање казне, условне осуде.
Благу казнену политику прати и блага политика у погледу изречених мера
безбедности забране управљања моторним возилима „Б“категорије. Утврдили смо
и да је на подручју општине Осечина проузроковано највише кривичних дела са
учешћем трактора на подручју колубарског округа, а да су после тога најризичнија
подручја општина Мионице и Ваљева.
Проблем у оквиру МУП РС, па и на подручју ПУ Ваљево је да у званичној
систематици приликом вршења увиђаја на лицу места поводом неког догађаја у
коме учествују поједине категорије моторних возила не препознају другу групу
кривичних дела у којима учествују поједине категорије возила, па и трактори. У
питању су кривична дела која се дешавају ван пута, па самим тим сходно
дефиницији саобраћајне незгоде из важећег Закона о безбедности саобраћаја то нису
саобраћајне незгоде већ спадају у групу кривичних дела против опште сигурности.
На то указују и поменути подаци МУП РС и из Стратегије безбедности саобраћаја
Града Ваљева за период 2016. – 2020. године.
Ови подаци могу да буду од значаја за припаднике саобраћајне полиције, али и
за све чиниоце локалне самоуправе да учине додатне напоре за повећање
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безбедности саобраћаја на свом подручју када су трактори у питању. Посебно, то се
у оквиру колубарског округа односи на надлежне из општине Осечина.
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Службени гласник града Ваљева број 5 од 6.6.2017. године, стр. 39-73.
[6] Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/11 почео са применом
1.10.2013. године за судове опште надлежности…55/2014).
[7] Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011,
78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016).
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КРИВИЧНА ДЕЛА СА УЧЕШЋЕМ ДВОТОЧКАШАУ ПРАКСИ
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
CRIMES WITH PARTICIPATION OF TWO WHEELERS IN
PRACTICE NIŠ COURT OF APPEAL
Весна Стевановић1
Резиме: Кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја врше различите
категорије учесника у саобраћају. У овом раду указали смо у којој мери су учесници који су
управљали возилима на два точка – бицикли односно мотоцикли у протеклом периоду са
подручја која су у оквиру надлежности појединих виших судова на подручју Апелационог
суда у Нишу вршили кривична дела из ове групе и на неке специфичности тих кривичних
дела. Такође, указали смо и на санкције које су им изречене. Дали смо и приказ одлука у
поступцима по жалби против одлука првостепених судова изречених поводом најтежих од
тих кривичних дела по којима је Апелациони суд у Нишу као другостепени суд донео коначну
одлуку.
Кључне речи: кривична дела, безбедност јавног саобраћаја, одлуке суда, бицикли, мотори
Abstract: Criminal acts from the group against public traffic safety are carried out by different
categories of participants in the traffic. In this paper, we pointed out the extent to which participants
who operated two-wheeled vehicles - bicycles or motors in the past period from areas within the
jurisdiction of certain higher courts in the area of the Appellate Court in Nis, committed crimes from
this group and on some specificities of these crimes. Also, we pointed to the sanctions that are
imposed on them. We also presented a review of the decisions in the appeals proceedings against
the decisions of the first instance courts pronounced on the gravest of these crimes, according to
which the Appellate Court in Nis as the second instance court made the final decision.
Keywords: crimes, public traffic safety, decisions, bicycles, motors

Весна Стевановић, судија, Апелациони суд у Нишу, Војводе Путника бб, Ниш, Србија, e-mail:
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1.

УВОД

На путевима Србије свакодневно се дешавају саобраћајне незгоде. Учесници у
незгодама, без обзира на последице су различити, као и број учесника у незгоди.
Најчешће, учесници у незгодама су путничка возила – међусобно и са другим
учесницима без обзира да ли су у питању теретна возила, пољопривредне машине,
двоточкаши, пешаци...
Предмет нашег интересовања у овом раду су двоточкаши, односно возачи али и
лица која се превозе на двоточкашима - бициклисти и мотоциклисти – једна од
најрањивијих категорија учесника у саобраћају. Двоточкаши – њихови возачи,
путници и саобраћајне незгоде у којима исти учествују нису само проблем
Републике Србије него и светски проблем у зависности од степена развијености
појединих држава. У најразвијеним државама саобраћајне незгоде са учешћем
мотоцикала обухватају између 5 – 18% последица свих саобраћајних незгода
(Mohan, 2002: 79-94). Последице саобраћајних незгода са учешћем мотоциклиста су
типично веће у ниско или средње развијеним државама него у високо развијеним
државама. На пример, 27% свих саобраћајних незгода са смртном последицом у
Индији су последица саобраћајних незгода у којима су учествовали моторизовани
двоточкаши, између 70 – 90 % на Тајланду (Suriyawongpaisal, Kanchanusut, 2003: 95104) односно око 60% у Малезији (Umar, 2002).
Подаци које желимо да представимо у раду су подаци првостепених и
другостепених судова са подручја које у оквиру надлежности обухвата Апелациони
суд у Нишу, који се разликују од података надлежних полицијских управа које
обухватају југ и исток Србије. Ти подаци се разликују и од података надлежних
јавних тужилаштава која после почетка примене одредаба Законика о кривичном
поступку (даље: ЗКП)2 од 1.10.2013.године воде истраге поводом извршених
кривичних дела.
Подаци правосуђа су реалност и представљају завршетак поступања почев од
увиђаја, па током поступка пред надлежним јавним тужилаштвима која воде истраге
по сваком предмету које има обележја кривичног дела у коме су учествовали
двоточкаши на подручју које обухвата надлежност Апелационог суда у Нишу и
представљају својеврсни епилог сваког увиђаја. Покушали смо да у раду
представимо поједине карактеристике тих правноснажно окончаних кривичних
поступака са аспекта правосуђа у периоду од 2014.-2016.година. Сматрамо да је
период од три године релевантан период за овакву анализу.
Претходно, представићемо укратко и одредбе Кривичног законика (даље: КЗ)3
које се односе на кривична дела против безбедности јавног саобраћаја.

2
Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/11 почео са применом 1. 10. 2013. године за
судове опште надлежности...55/2014).
3
Kривични законик („Сл. гласник РС“ бр. 85/05 почео са применом 1. 1. 2006. године. . . ).
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2.

ОДРЕДБЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Основни заштитни објекат кривичних дела из ове групе је саобраћај. То
произилази и из наслова већег броја кривичних дела из ове групе: угрожавање
јавног саобраћаја (чл. 289 КЗ), угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним
средством (чл.290 КЗ), угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја (чл.291КЗ),
угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја насиљем (чл.292КЗ), несавесно
вршење надзора над јавним саобраћајем (чл.295КЗ), непружање помоћи лицу
повређеном у саобраћајној незгоди (чл.296КЗ), тешка дела против безбедности
јавног саобраћаја (чл.297КЗ).
У свим случајевима, за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја,
кривично гоњење се предузима по службеној дужности, од стране јавног тужиоца.
Кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди
(чл.296КЗ) може се извршити само са умишљајем а сва остала кривична дела могу
се извршити и са умишљајем и из нехата. За поједина кривична дела, без обзира да
ли су извршена са умишљајем или из нехата, за случај да су наступиле тешке телесне
повреде неког лица, односно имовинска штета великих размера или пак смрт једног
или више лица, обавезно је изрицање мере безбедности забране управљања
моторним возилом одређене категорије. У питању су кривична дела: угрожавање
јавног саобраћаја (чл. 289 КЗ), угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним
средством (чл.290 КЗ) и несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем
(чл.295КЗ).

3.

ПОДАЦИ ИЗ СТАТИСТИКЕ ПРАВОСУЂА

Имајући у виду предмет рада као и чињеницу да су возачи односно путници на
двоточкашима рањива категорија учесника у саобраћају представићемо прво
старије званичне податке, а потом и последње званичне податке надлежних органа
односно институција које се односе на ове категорије учесника у саобраћају.
Према расположивим подацима Републичког завода за статистику у периоду од
1996. до 2012. године у укупној структури статистички праћених кривичних дела,
група кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја у погледу броја
поднетих кривичних пријава, броја оптужених односно осуђених пунолетних лица
стално је на другом месту по заступљености (после кривичних дела против имовине,
а пре кривичних дела против живота и тела)4. Тај тренд је донекле промењен у
последњим званичним подацима за 2016.годину, па је ова група кривичних дела по
заступљености у погледу броја поднетих кривичних пријава према тим подацима на
трећем месту (после кривичних дела против имовине и кривичних дела против
брака и породице), у погледу броја оптужених на петом месту а у погледу броја
4
Извори података за период од 1995-2000 године: Статистика правосуђа за 2001. годину, за период од
2000-2005, Статистика правосуђа за 2009. годину и за период од 2006-2010, Статистика правосуђа за
2010. годину, Републички завод за статистику и информатику Републике Србије, Статистички листови
бр. 194 од 1. 7. 2010., Републички завод за статистику и информатику Републике Србије за период 2005.2009. и Статистика правосуђа - пунолетни учиниоци кривичних дела саопштење бр. 201, год. XЛИ од
15. 7. 2011., Републички завод за статистику и информатику Републике Србије, стр. 1-2, Статистички
годишњак Србије за 2011 (поглавље 19) од 24. 10. 2011.
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осуђених пунолетних лица на четвртом месту по заступљености (после кривичних
дела против имовине, кривичних дела против брака и породице и кривичних дела
против здравља људи а пре кривичних дела против живота и тела) (Републички
завод за статистику, 2016)5.
Било да су у питању пунолетна лица или малолетници у посматраном периоду
доминантно кривично дело за које су подношене кривичне пријаве, оптужења и
донете пресуде је угрожавање јавног саобраћаја у свом основном облику, односно
нека од тешких дела против безбедности јавног саобраћаја.
У првој деценији XXI века Република Србија у саобраћајним незгодама изгубила
је 9031 живот, а повређено је 188.767 лица. У просеку годишње догађало се више од
60.000 саобраћајних незгода у којима је 800 лица изгубило живот, највише
страдалих је био старости од 18 до 25 година, док су деца најрањивија категорија и
представљају 10% свих страдалих учесника у саобраћају (АБС, 2011)6.
Од почетка примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(даље:ЗоБС)7 без обзира на одступања у појединим годинама уочава се ипак, тренд
смањења броја настрадалих у саобраћају на путевима у Републици Србији.
Подаци МУП РС указују на велики број саобраћајних незгода у којима сваке
године учествују двоточкаши (бицикли, мопеди, мотоцикли). Предмет њихове
анализе били су подаци из 2010.године на које указујемо: „Од 1.493 саобраћајне
незгоде које су се догодиле у 2010. години, а у којима су учествовали мотоцикли,
789 или 52,85% су изазвали возачи мотоцикла. У овим незгодама настрадало је 1.456
лица, од чега су 62 лица подлегла повредама (42 лица је погинуло у саобраћајним
незгодама које су изазвали возачи мотоцикла). Од 1.644 саобраћајних незгода које
су се догодиле у 2010. години, у којима су учествовали мопеди, 1.039 или 63,2% су
изазвали возачи мопеда. У овим незгодама је настрадало 1.522 лица, од чега је 27
лица подлегло повредама (16 лица је погинуло у саобраћајним незгодама које су
изазвали возачи мопеда). Од 1.991 саобраћајних незгода које су се догодиле у 2010.
години, у којима су учествовали бицикли, 1.030 или 51,7% су изазвали возачи
бицикла. У овим незгодама настрадало је 1.886 лица, од чега је 65 лица подлегло
повредама (28 лица је погинуло у саобраћајним незгодама које су изазвали возачи
бицикла)“ (МУП, 2010)8.
Када је у питању превоз бициклом без обзира на узраст особе која управља тим
возилом, последице у виду броја саобраћајних незгода, учесталост и тежина
наступања забрањене последице посебно опомињу. Tоком 2011. и 2012. године, у
Републици Србији догодиле су се 4194 саобраћајне незгоде са бициклистима у
којима је погинуло 124 људи, док је 3100 повређено. У те две године број погинулих
и повређених бициклиста се повећао, за преко 25% (погинули), односно 7%

Републички завод за статистику Републике Србије,Саопштење број 194 год. LXVII од 14.7.2017.
Статистика
правосуђа-Пунолетни
учиниоци
кривичних
дела,2016.преузето
са
сајта
http://www.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/54/03/SK12_194-srb-punoletni-2016.pdf,
23.1.2018.године
6
Билтен Агенције за безбедност саобраћаја број 2/2011, преузето са сајта http://www.abs.rs/ 8.10.2011.
године
7
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09 од 2. 6. 2009. године, почео са
применом 11. 12. 2009. године), 53/10, 101/11,32/13,55/14, 96/2015, 9/2016).
8
Преглед броја саобраћајних незгода и насталих последица,у периоду 2001. – 2010. година,
http://prezentacije.mup.gov.rs/usp/Index/Pokazatelji%20BS%202010.pdf преузето 5.2.2012.
5
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(повређени) (АБС, 2013)9. У периоду 2006. – 2011. године возачи мотоцикала и
мопеда учествовали су у 21.082 саобраћајне незгоде, у којима је 18.238 лица
повређено, а живот изгубило преко 600 људи. У 2011. години број мотоцикала и
мопеда чинио је 1,79 % од укупног броја регистрованих возила, док је број
погинулих возача мотоцикала и мопеда чинио 10,85 % од укупног броја погинулих
у саобраћајним незгодама што указује на велику рањивост ове категорије учесника
у саобраћају (АБС, 2012).10
Најновији званични подаци које је објавила Агенција за безбедност саобраћаја
за 2016.годину показују да је у периоду од 2012. до 2016. године у саобраћајним
незгодама у Републици Србији смртно страдало 3.080 лица, тешке телесне повреде
су задобила 17.052 лица, док су лаке телесне повреде задобила 77.844 лица. У
посматраном петогодишњем периоду догодила се укупно 179.931 саобраћајна
незгода, од којих је 2.788 саобраћајних незгода са погинулим лицима, 65.200
саобраћајних незгода са повређеним лицима и 111.943 саобраћајне незгоде са само
материјалном штетом (АБС, 2018)11.
У периоду од 2012. до 2016. године погинуло је 303 бициклиста и 297
моторизованих двоточкаша што чини по 10%. Светска здравствена организација
(World Health Organization) прогласила је пешаке, бициклисте и возаче и путнике на
мотоциклима и мопедима рањивом категоријом учесника у саобраћају, с обзиром
на повећану вероватноћу да буду озбиљно повређени уколико дође до саобраћајне
незгоде, у односу на возаче и путнике у путничким аутомобилима, аутобусима,
теретним возилима, и другим категоријама моторних возила. Рањиви учесници у
саобраћају чине 45% укупно погинулих лица у саобраћају (АБС, 2018). 12
У 2016. години укупно је 56 возача бицикала односно 52 возача моторизованих
двоточкаша смртно страдало у саобраћају, што представља по 9% свих смртно
настрадалих у саобраћају на путевима у Републици Србији. Осим тога, у својству
возача бицикла током 2016.године било је повређено 1.538 лица односно 8% свих
повређених лица у саобраћајним незгодама на путевима у Републици Србији (АБС,
2018). 13
Имајући у виду наведене податке безбедности саобраћаја на путевима у Србији
када су у питању двоточкаши, представили смо одређене карактеристике судских
поступака са учешћем возача двоточкаша и њихове пропусте уочене у судској
пракси на подручју Апелационог суда у Нишу и потом одлуке надлежних судова у
овим поступцима.
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9

171

Весна Стевановић
КРИВИЧНА ДЕЛА СА УЧЕШЋЕМ ДВОТОЧКАША
У ПРАКСИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

4.

КАРАКТЕРИСТИКЕ СУДСКИХ ПОСТУПАКА СА УЧЕШЋЕМ
ВОЗАЧА ДВОТОЧКАША

Апелациони суд у Нишу, је нова врста судова, формиран у реформи правосуђа
крајем 2009.године. Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о седиштима
и подручјима судова и јавних тужилаштава из 2013.године14 Апелациони суд у
Нишу je надлежан за подручја Виших судова у Врању, Зајечару, Неготину,
Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту. Због те нове територијалне –надлежности, у
раду смо анализирали као релевантан период од 2014.-2016.године.
Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна
предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина
од њих није надлежан други суд. А виши судови су надлежни поред осталог да
одлучују у другом степену о жалбама на одлуке основних судова за кривична дела
за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година, да суде за кривична
дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година и да
суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела.
Сходно одредбама Закона о уређењу судова, надлежност Апелационог суда у
Нишу је да одлучује по жалбама на одлуке виших судова и на одлуке основних
судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.
Осим тога, Апелациони суд у Нишу је надлежан као другостепени суд да одлучује
у свим предметима по жалби на одлуке виших судова са свог подручја у
малолетничким кривичним поступцима15.
У посматраном периоду 2014.-2016.године утврдили смо на основу одговора
судских управа појединих виших судова да :
на подручју три од седам виших судова и то: у Прокупљу, Неготину и Врању
није било саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи двоточкаша на било
који начин – као извршиоци кривичних дела или као оштећени;
да је само на подручју Вишег суда у Пироту било ових врста саобраћајних
незгода са учешћем двоточкаша у којима су учествовали малолетници, али не и
пунолетна лица;
да је само на подручју Вишег суда у Нишу било ових врста саобраћајних незгода
са учешћем двоточкаша искључиво из првостепене надлежности поменутог суда –
најтежих саобраћајних незгода по којима је као другостепени суд одлучивао
Апелациони суд у Нишу, али не и саобраћајних незгода из надлежности основних
судова, а да су Виши судови у Зајечару и Лесковцу поступали и као првостепени и
као другостепени судови.
У посматраном периоду 2014.-2016. године утврдили смо такође, да је у
поменута четири виша суда вођено укупно 19 кривичних поступак у којима су на
различите начине учествовали возачи двоточкаша и то:
 према узрасту: 17 пунолетних и 2 малолетна лица;
 према полу: 18 мушкараца (рачунајући и 2 малолетника) и 1 жена;
 да је највише кривичних поступка било 2016:11, најмање током 2014:3
а током 2015. године је било 5 кривичних поступака.
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, "Службени гласник РС", бр. 101/2013
од 20.11.2013. примењује се од 1.1.2014.
15
Закон о уређењу судова, "Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011,
101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, примењује се од 1.1.2010., видети чл.22, 23. и 24.
14
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У погледу кривичних дела која су извршена током наведеног периода утврдили
смо да су извршена следећа кривична дела и то:

из надлежности основних судова: 7 из чл.297.ст.3.КЗ (тешке телесне
повреде из нехата), 4 из чл.289.ст.3.КЗ (лаке телесне повреде из нехата) и 1 из
чл.289.ст.1.КЗ (лаке телесне повреде са умишљајем) односно укупно 12
кривичних дела;

из надлежности виших судова: 5 из чл.297.ст.2.КЗ (тешко дело против
безбедности јавног саобраћаја са смртном последицом из надлежности виших
судова) и 2 кривична дела која су извршили малолетници и то: по једно кривично
дело из чл.297.ст.3.КЗ и чл.289.ст.3.КЗ, односно укупно 7 кривичних дела. При
томе, било је у појединачним случајевима кривичних дела која су пратила ова
основна кривична дела у поступцима а то су: кривична дела из чл.296.ст.1.КЗ
односно кривично дело из чл.297.ст.4.КЗ.
Такође, утврдили смо да је:

пред основним судовима вођено 12 кривичних поступака а пред вишим
судовима 7 кривичних поступака (5 према пунолетним и 2 према малолетним
лицима);

да је у другостепеном поступку пред вишим судовима било 12 кривичних
поступака а пред Апелационим судом 5 кривичних поступака – све према
пунолетним учесницима саобраћајних незгода, док у 2 малолетничка предмета
није било жалбе на донете одлуке првостепеног суда;

да су се у овим саобраћајним незгодама возачи двоточкаша појавили као
извршиоци кривичних дела у 9 предмета (у свих 5 предмета са подручја
Лесковца и то 1 предмет из надлежности Вишег суда и сва 4 предмета из
надлежности основних судова; по 1 предмет основних судова са подручја Вишег
суда у Зајечару и из надлежности Вишег суда у Нишу и 2 малолетника у
предметима Вишег суда у Пироту) а у 13 предмета возачи двоточкаша су се
појавили као оштећени (у 8 предмета са подручја Вишег суда у Зајечару и то: 7
предмета из надлежности основних судова и 1 предмет из надлежности Вишег
суда; у 3 предмета из надлежности основних судова у Лесковцу и по 1 предмет
из надлежности Вишег суда у Нишу и Зајечару).
Најчешћи типови саобраћајних незгода у којима су учествовали као извршиоци
кривичних дела возачи двоточкаша били су:
 3 кривична поступка у којима је био 1 учесник: мотор на коме су били
возач и сапутник који је настрадао;
 3 кривична поступка у којима је било по 2 учесника: бицикл – пешак;
 3 кривична поступка у којима су оба учесника у незгоди двоточкаши.
Насупрот овим типовима саобраћајних незгода најчешћи типови саобраћајних
незгода у којима су учествовали као оштећени у кривичним поступцима возачи
двоточкаша били су:
 9 кривичних поступака у којима су као учесници били: путничко возило
– двоточкаш (у 7 случајева то је био бицикл, а у по једном случају су то
били мотор односно бицикл са мотором).
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5.

ПРОПУСТИ ВОЗАЧА ДВОТОЧКАША У СУДСКОЈ ПРАКСИ

У судској пракси уочене су, у ранијем периоду, најчешће ситуације у којима
постоји допринос оштећених возача и њихових сапутника за настанак саобраћајних
незгода:
 возачи бицикла, мопеда, мотоцикала у ноћним условима управљају
возилима без одговарајућих светлосних уређаја за ноћну вожњу;
превозе већи број лица на свом возилу; управљају неприлагођеном или
недозвољеном брзином, под дејством алкохола односно психоактивних
супстанци односно насилнички возе;
 возачи мопеда, мотоцикала, али и трицикала и четвороцикала управљају
возилима без заштитне кациге и без одговарајуће заштитне опреме;
превозе на возилу сапутнике који на глави не носе заштитну кацигу.
Имајући у виду наведене пропусте у овом раду представили смо пропусте које
смо уочили у судској пракси Апелационог суда у Нишу од 2014. до 2016.године.
Анализирали смо 9 предмета где су се возачи двоточкаша појавили као
извршиоци кривичних дела и утврдили:
 да су у 2 предмета који су вођени пред вишим судовима према
пунолетним лицима постојала по 3 пропуста на страни возача у којим
случајевима је вожња под дејством алкохола био основни пропуст који
је у вези са осталим пропустима довео до саобраћајне незгоде са
смртним последицама;
 да су у поступцима који су вођени пред основним судовима најчешћи
пропусти били: прелазак на супротну саобраћајну – коловозну траку и
вожња неприлагођеном односно већом од дозвољене брзине.
Када су возачи двоточкаша били оштећени у саобраћајним незгодама
проузрокованим од стране возача другог возила најчешћи пропуст био је:
 сапутници на мотору нису имали заштитне кациге на глави односно
имали су алкохола у крви;
 возачи бицикла нису вршили одређене радње скретања у саобраћају на
безбедан начин односно возили су непрописно - средином улице.

6.

ОДЛУКЕ ДРУГОСТЕПЕНИХ СУДОВА У ПОСТУПЦИМА ПО ЖАЛБИ

Од 12 кривичних поступака који су вођени пред основним судовима против
пунолетних лица у 10 кривичних поступака донета је осуђујућа пресуда, а у 2
случаја је донета ослобађајућа пресуда.
Од 10 осуђујућих пресуда у 5 кривичних поступака изречена је новчана казна, у
4 поступка изречена је условна осуда а само у једном кривичном поступку изречена
је казна затвора.
Од 7 осуђујућих кривичних поступака због кривичних дела из чл.297.ст.3 КЗ за
која кривична дела је обавезно изрицање и мере безбедности забране управљања
моторним возилом одређене категорије поменута мера је изречена у 5 поступака и
то: по 2 пута „А“ и „Б“ категорије а у једном поступку и „Ц1Е“ категорије.
У поступцима по жалбама против првостепених пресуда надлежних основних
судова у 7 предмета је потврђена осуђујућа пресуда, у 3 предмета је укинута
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првостепена пресуда а у 2 предмета је пресуда преиначена због наступања
апсолутне односно релативне застарелости.
У образложењу пресуда основни судови (сви са подручја Вишег суда у Зајечару)
су изричито навели да је у 5 предмета постојао допринос оштећеног односно другог
учесника у саобраћају и у чему се исти састоји, а у 7 предмета је изричито наведено
да није било доприноса оштећеног.
Када су у питању поступци пред вишим судовима против пунолетних лица у
свих 5 кривичних поступака донета је осуђујућа пресуда, које осуђујуће пресуде су
потврђене од стране Апелационог суда у Нишу. У једном предмету за исти догађај
су била оптужена два лица, па је у односу на друго лице које је било оптужено за
кривично дело из чл.297.ст.4.КЗ донета ослобађајућа пресуда, која је такође,
потврђена. У једном предмету возач је био оптужени и за кривично дело из
чл.296.ст.1.КЗ у ком делу је првостепени суд донео ослобађајућу пресуду и само у
том делу је првостепена пресуда укинута. У свим предметима изречене су казне
затвора у трајању од 2 године до 4 године и 6 месеци. У свим овим предметима који
су вођени пред вишим судовима изречене су мере безбедности забране управљања
моторним возилом одређене категорије и то: 3 пута „Б“ категорије у трајању од 2-3
године и 2 пута „А“ категорије у трајању од 4 односно 5 година.
У 3 од ових поступака – сви поступци пред Вишим судом у Нишу оптужени су
током истраге били и у притвору због вожње под дејством алкохола у распону од
1,285 до 2,47 промила а у тим границама су се кретале алкохолемије и у осталим
кривичним поступцима пред надлежним вишим судовима.
У образложењу пресуда виши судови су изричито навели да у 4 предмета није
постојао допринос оштећеног односно другог учесника у саобраћају и у чему се
исти састоји, а у једном предмету је изричито наведено да је било доприноса
оштећеног односно другог учесника и у чему се исти састоји.
Од 18 пунолетних возача само су 2 била осуђивана пре извршеног кривичног
дела из групе против безбедности јавног саобраћаја, али ни те осуде нису биле за
истоврсна кривична дела већ по једно кривично дело из неких других група.
Што се 2 малолетника према којима су вођени поступци пред надлежним вишим
судом према њима раније нису изрицане било које кривичне санкције, а после
објављивања одлуке није било жалби на донете одлуке у односу на њих.

7.

ЗАКЉУЧАК

У раду смо дали приказ података о страдању возача двоточкаша на путевима у
Републици Србији у периоду од 2012. – 2016.године и најчешћим пропустима који
су довели до саобраћајних незгода у којима су они учествовали.
Представили смо званичне податке који се односе на извршење кривичних дела
из групе против безбедности јавног саобраћаја од стране возача двоточкаша
односно у којима су та лица или њихови сапутници оштећени и судске поступке тим
поводом вођене пред надлежним првостепеним односно другостепеним судовима
на подручју Апелационог суда у Нишу у периоду од 2014. - 2016.године. Скоро
искључиви извршиоци ових кривичних дела су мушкарци, махом неосуђивани и
нико од извршилаца никада није био осуђен за било које кривично дело из групе
против безбедности јавног саобраћаја. Скоро искључиво у поступцима пред
основним судовима изречене су новчане казне односно условне осуде, док је
175

Весна Стевановић
КРИВИЧНА ДЕЛА СА УЧЕШЋЕМ ДВОТОЧКАША
У ПРАКСИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ефективна казна затвора изречена само у појединачном случају. У поступцима пред
вишим судовима као првостепеним у свим предметима су изречене ефективне казне
и исте су праћене мерама безбедности забране управљања моторним возилима „А“
односно „Б“ категорије.
Највише кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја са
учешћем двоточкаша на подручју Апелационог суда у Нишу извршено је на
подручју Вишег суда у Лесковцу. А возачи двоточкаша су се појавили као оштећени
најчешће на подручју Вишег суда у Зајечару.
Наведени подаци могу да буду од значаја пре свега, за надлежне органе на
подручју ове две локалне самоуправе - полицију, јавно тужилаштво и судове, да
сваки од ових органа предузме све што је у оквиру њихове надлежности ради
смањења броја настрадалих возача – путника на двоточкашима. То се односи и на
надлежне општинске органе на два подручја, за њихове савете - тела за безбедност
саобраћаја, која су надлежна да дају свој допринос за побољшање безбедности
саобраћаја на путевима. Такође, то се односи и на све остале надлежне органе на
подручју свих осталих судова на подручју Источне Србије и Југа Србије, која су у
оквиру надлежности Апелационог суда у Нишу.
8.
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РЕВИЗИЈА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНДИКАТОРА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
REVISION OF THE METHODOLOGY FOR MONITORING ROAD
SAFETY INDICATORS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Далибор Пешић1, Јасмина Милошевић2, Светлана Миљуш3, Душко Пешић4,
Ђорђе Петровић5
Резиме: Праћење индикатора безбедности саобраћаја је успостављено у јесен 2013. године
када је Агенција за безбедност саобраћаја заједно са Саобраћајним факултетом реализовала
студију, која је дефинисала методологију за мерење индикатора безбедности саобраћаја у
Републици Србији. Након тога, из године у годину, два пута годишње, у пролеће и јесен
вршена су мерења кључних индикатора безбедности саобраћаја, при чему је из године у
годину додаван увек неки нови индикатор који се мерио. Управо ови индикатори безбедности
саобраћаја су корићени од стране заинтересованих субјеката у циљу планирања активности
и акција и мера за унапређење безбедности саобраћаја. Као пример се може навести
Национална стратегија безбедности саобраћаја за Републику Србију, која у себи садржи
циљеве и у погледу индикатора безбедности саобраћаја, затим пример локалних самоуправа,
које своје акционе планове и средства планирају и према вредностима измерених индикатора
безбедности саобраћаја. Након пет година мерења индикатора безбедности саобраћаја,
појавила се потреба да се преиспита установљена методологија и да се поново дефинишу
кључни индикатори безбедности саобраћаја за Републику Србију. Имајући то у виду у овом
раду је приказана ревизија методологије за мерење индикатора безбедности саобраћаја,
односно приказане су кључне измене у односу на методологију дефинисану 2013. године.
Кључне речи: индикатори безбедности саобраћаја, ревизија, методологија, мерење, праћење.
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Abstract: The monitoring of road safety performance indicators was established in the autumn of
2013 when the Road Traffic Safety Agency together with the Faculty of Transport and Traffic
Engineering implemented a study that defined the methodology for measuring the road safety
performance indicators in the Republic of Serbia. Subsequently, from year to year, twice a year, in
the spring and autumn, measurements of key indicators of traffic safety were performed, with each
new indicator being always added from year to year. These road safety performance indicators are
used by stakeholders to plan activities, actions and measures to improve road safety. An example is
the National Traffic Safety Strategy for the Republic of Serbia, which contains goals in terms of
road safety performance safety indicators, followed by an example of local communities, which plan
their action plans and funds according to the values of the measured road safety performance
indicators. After five years of measurement of traffic safety indicators, there was a need to reconsider
the established methodology and to redefine the key road safety performance indicators for the
Republic of Serbia. Bearing this in mind in this paper, the revision of the methodology for measuring
the road safety performance indicators is presented, that is, the key changes are presented in relation
to the methodology defined in 2013.
Keywords: road safety performance indicators, revision, methodology, measurement, monitoring.

1.

УВОД

За успешно управљање безбедношћу саобраћаја неопходно је прецизнo
познавати постојеће стање система безбедности саобраћаја. Само на основу тога
могуће је схватити где се систем налази, који су му проблеми и како да се достигну
циљеви. А коначан циљ би био унапређење стања безбедности саобраћаја, смањен
број саобраћајних незгода и њихових последица.
Познавање постојећег стања система безбедности саобраћаја, поред познавања
података о броју и последицама саобраћајних незгода подразумева и познавање
вредности индикатора безбедности саобраћаја (у даљем тексту ИБС), као и ставова
учесника у саобраћају и стање институционалног оквира. ИБС представљају основу
за квалитетно праћење и управљање системом безбедности саобраћаја (Слика бр. 1).
Као такви, ИБС су препознати и од стране највиших тела Републике Србије, па ИБС
представљају део Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије
за период од 2015. до 2020. године и Акционог плана за спровођење Стратегије
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године.

Слика 1. Систем управљања безбедношћу саобраћаја
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Схватајући значај и потенцијал праћења ИБС-а, Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Србије је заједно са Универзитетом у Београду –
Саобраћајним факултетом 2013. године реализовала пројекат по називом ''Методе
праћења индикатора безбедности саобраћаја у Србији и њихов значај за стратешко
управљање безбедношћу саобраћаја''. Тим пројектом је дефинисана методологија за
утврђивање и праћење вредности индикатора безбедности саобраћаја. На основу
дефинисане методологије, до сада је вршено истраживање и мерење вредности
индикатора од 2013. до 2016. године.

Слика 2. Хронологија мерења вредности ИБС-а у Републици Србији

Резултати претходно наведених истраживања су у највећој мери доступни кроз
WEB GIS апликацију ''Интегрисана база података о обележјима безбедности
саобраћаја'', у власништву Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије (у
даљем тексту Агенција). Поред тога, резултате истраживања Агенција доставља
препознатим субјектима у систему безбедности саобраћаја у Србији, Европском
савету за безбедност саобраћаја и у Међународну базу података о обележјима
безбедности саобраћаја (IRTAD). У плану је да након приступања Републике Србије
Европској унији, Агенција резултате истраживања доставља и бази података
Европске уније о саобраћајним незгодама на путевима у Европи (CARE).
И самим пројектним задатком је препознато да вредности индикатора указују на
понашање појединих група учесника у саобраћају, као и на одговорности и обавезе
појединих институција и организација задужених за побољшање вредности
посматраних индикатора. Другим речима, ИБС могу да укажу на проблем, али и на
могућност решавања, кроз препознавање одговорних у систему безбедности
саобраћаја. Управо ове позитивне промене вредности индикатора са аспекта
безбедности саобраћаја доприносе и допринеће смањењу броја и последица
саобраћајних незгода и омогућиће достизање циљева безбедности саобраћаја
дефинисаних како на међународном, тако и на националном и на локалним нивоима.
Имајући у виду да је 2017. година пета година за редом како се врши
истраживање и мерење ИБС, Агенција је у складу са препорукама из пројекта из
2013. године препознала потребу да се по завршетку истраживања изврши ревизија
постојеће методологије истраживања, као и листе индикатора безбедности
саобраћаја, у складу са петогодишњом праксом мерења индикатора у Републици
Србији, најбољом међународном праксом, актуелним трендовима у безбедности
саобраћаја, Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за
период од 2015. до 2020. године и Акционим планoм за спровођење Стратегије
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
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2.

ПРИМЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА
ПРАЋЕЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ИБС-А

У циљу ревидирања постојеће листе кључних индикатора безбедности
саобраћаја, као и ревидирања саме методологије истраживања било је неопходно
спровести неколико корака.
1. корак - прикупљање
података о ИБС, као и
друге релевантне
литерарне грађе (научни и
стручни радови, Извештаји
ЕТЦС-а, ИРТАД, ...)

2. корак - провера,
односно валидација
поступака мерења (извори
података,
узорци, ...)

3. корак - опис сваког од
ИБС и представљање
његовог значаја посебно са
аспекта могућности
управљања безбедности
саобраћаја

6. корак - прикупљање и
систематизација података
и вредности ИБС и
коначних излаза за
Републику Србију

5. корак - корелациона
анализа између вредности
ИБС-а и коначних излаза
за одабране земље

4. корак систематизовање
прикупљених података и
вредности ИБС и коначних
излаза за одабране земље

7. корак - корелациона
анализа за утврђивање
зависности између
вредности ИБС-а и
коначних излаза за
Републику Србију

8. корак - изглед начина
мерења ИБС-а према
ревидираној методологији

9. корак - праћење,
извештавање ИБС према
новој методологији и
ревидирана листа ИБС-а

Слика 3. Алгоритам методологије истраживања

У наставку рада на примеру индикатора који се односе на сигурносни појас
показана је примена методологије за детерминисање нове – ревидиране листе
кључних индикатора безбедности саобраћаја.
3.

ПРИМЕР - СИГУРНОСНИ ПОЈАС

Колико је значајна употреба сигурносног појаса говоре бројна истраживања
широм света, па тако истраживањем у САД (Abbas et al., 2011) је утврђено да 53%
возача и путника који су погинули у саобраћајним незгодама, током 2009. године,
нису користили сигурносни појас. Са друге стране, ефикасност употребе
сигурносног појаса најбоље је систематизована у Приручнику о мерама безбедности
саобраћаја, где су Elvik и Vaa (2004) показали да употреба сигурносног појаса
путника на предњем седишту смањује вероватноћу да ће исти погинути у
саобраћајној незгоди за 40-50%, док се та вероватноћа на задњем седишту смањује
за 25%. И други аутори и истраживачи су мерили ефикасност употребе сигурносних
појасева на смањивање ризика од смртног страдања: употреба сигурносних појасева
смањуjе ризик од смртног страдања у незгодама за више од 60% (Crandall et al.,
2001); сигурносни појас има велики утицај на редукцију тешких и смртних повреда,
док употреба сигурносног појаса лаке телесне повреде смањује за 20-30% (WHO,
2017).; ефикасност појаса у смањењу смртоносних и тешких повреда међу
путницима на задњем седишту је између 32% и 45% у САД, Великој Британији и
Јапану (Cuerden et al., 1997; Morgan, 1999.; Shimamura et al., 2004).
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Досадашња истраживања показују да jе ризик од смртног страдања или
задобијања озбиљних повреда већи код возача и путника који не употребљавају
сигурносни појас, него код возача и путника који употребљавају сигурносни појас.
Када се исправно користе, сигурносни појасеви пружају заштиту тако што
спречавају контакт возача и путника са унутрашњошћу возила или њихов
међусобни контакт, а сигурносни појас такође спречава излетање путника из возила
и распоређује енергију удара по целом телу (Abbas et al., 2011).
3.1.

Светска искуства

Да би се дошло до закључка да ли, колико и како употреба сигурносног појаса
утиче на коначне излазе, односно на број погинулих и јавни ризик на неком
подручју анализирани су доступни подаци о употреби сигурносног појаса у девет
земаља ЕУ. Одабране земље су: Аустрија, Чешка, Финска, Француска, Немачка,
Холандија, Пољска, Шведска и Велика Британија. Избором ових земаља хтело се
обухватити више нивоа тренутног статуса и развоја безбедности саобраћаја.
Одабране земље се могу груписати у неколико група, конкретно у три групе, са
аспекта нивоа безбедности саобраћаја. Као најбезбедније земље издвајају се:
Шведска, Велика Британија и Холандија у којима јавни ризик смртног страдања у
саобраћају на милион становника износи око 30. У групу безбедних земаља спадају:
Аустрија, Финска, Француска и Немачка у којима се јавни ризик креће око 50, док
се у групу средње или мање безбедних убрајају Чешка и Пољска у којима је јавни
ризик око 70. Овако шаренолик одабир земаља са аспекта безбедности саобраћаја
важан је из разлога да се уочи да ли је утицај сигурносног појаса различит у
различитим системима са различитим нивоима безбедности саобраћаја.
У Табели 1. приказани су детаљни подаци за 4 од 9 одабраних земаља ЕУ, за
период од 2001. до 2015. године. У посматраном периоду у свим земљама бележи се
смањење броја погинулих и смањење јавног ризика уз истовремени раст процента
употребе сигурносног појаса. На пример, у Аустрији се, у периоду од 2001. године
до 2014. године, број погинулих смањио са 958 на 430, што представља смањење
броја погинулих за преко 55%. У истом периоду бележи се и пораст употребе
сигурносног појаса са 72% на 95%.
Табела 1. Приказ броја погинулих, јавног ризика и „% употребе сигурносног појаса
на предњем седишту“ у одабраним земљама ЕУ
год.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ПОГ
958
956
931
878
768
730
691
679
633
552
523
531
455
430
475

Аустрија
ЈР
%СП
119
72
119
75
115
77
108
77
94
83
88
89
83
89
82
87
76
89
66
82
62
89
63
89
54
91
51
95
56
93

ПОГ
6977
6842
6613
5842
5361
5091
4949
4477
4152
3648
4009
3600
3339
3377
3459

Немачка
ЈР
%СП
85
95
83
93
80
94
71
94
65
96
62
97
60
95
54
97
51
97
45
98
49
98
45
98
41
97
42
98
43
-

ПОГ
5534
5827
5640
5720
5444
5243
5583
5437
4572
3908
4189
3571
3357
3202
2938

Пољска
ЈР
%СП
145
152
71
148
72
150
69
143
76
137
77
146
77
143
80
120
78
102
86
110
87
93
84
88
90
84
93
77
-

ПОГ
551
532
529
480
440
445
471
397
358
266
319
285
260
270
259

Шведска
ЈР
%СП
66
90
63
91
59
92
53
92
49
92
49
94
52
96
43
95
39
96
28
96
34
97
30
97
27
97
28
97
27
98
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Коефицијент корелације (Табела 2), који описује повезаност ''% употребе
сигурносног појаса'' и броја погинулих креће се од r=-0,674 за Финску до r=-0,964 за
Велику Британију. Коефицијенти корелације спадају у категорију јаких негативних
корелативних веза. У сличном опсегу се крећу и коефицијенти корелације између
''% употребе сигурносног појаса'' и јавног ризика.
Табела 2. Коефицијенти корелације и детерминације између „% употребе
сигурносног појаса на предњем седишту“ и коначних излаза безбедности саобраћаја
Земља
Аустрија
Чешка
Финска
Француска
Немачка
Холандија
Пољска
Шведска
Велика
Британија

Показатељ
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР
ПОГ
ЈР

Коефицијент
детерминације (r2)
0,799
0,808
0,830
0,824
0,454
0,466
0,924
0,927
0,792
0,787
0,914
0,922
0,856
0,850
0,808
0,834
0,929
0,943

Коефицијент
корелације (r)
-0,894
-0,899
-0,911
-0,908
-0,674
-0,683
-0,961
-0,963
-0,890
-0,887
-0,956
-0,960
-0,925
-0,922
-0,899
-0,913
-0,964
-0,971

Ниво значајности
(p)
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

На основу анализе података за одабране земаље ЕУ, може се закључити да је
вредност индикатора који говори о проценту употребе сигурносног појаса значајно
повезана са излазима у безбедности саобраћаја. Према томе, индикатори који су
везани за употребу сигурносног појаса су добри и веродостојни показатељи
безбедности саобраћаја на неком подручју.
3.2.

Србија

У поређењу са земљама ЕУ, на подручју Републике Србије употреба
сигурносног појаса је мања. Наиме, 2016. године на подручју Републике Србије
употреба сигурносног појаса на предњем седишту износила је 76%, док је у већини
земаља ЕУ преко 90%, а у неким чак и преко 95%. На подручју Републике Србије у
периоду од 2001. до 2016. године забележен је раст процента употребе сигурносног
појаса са 3% на 76%. У односу на 2001. годину у 2016. години забележен је пад броја
погинулих за 52%, а смањење јавног ризика за скоро 50%. Карактеристично за
''% употребе сигурносног појаса'' на подручју Републике Србије је његово велико
осциловање из године у годину. Тек од 2013. године, од када и почиње систематично
прикупљање индикатора безбедности саобраћаја, употреба сигурносног појаса
започиње константан раст.
Коефицијент корелације између броја погинулих/јавног ризика и ''% употребе
сигурносног појаса'' слична је као и у земљама ЕУ, односно спада у групу тзв.
''високих корелација''. Вредност коефицијента корелације који приказује повезаност
броја погинулих износи -0,764, док вредност коефицијента корелације који
приказује повезаност јавног ризика износи -0,782.
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Дакле, може се сматрати да индикатор ''% употребе сигурносног појаса'' на
подручју Републике Србије подједнако квалитетно описује стање безбедности
саобраћаја као и у ЕУ.
У светским истраживањима није велики акценат стављен на истраживања која
се односе на мерење ефекта употребе сигурносног појаса код других категорија
возила. Такође, мање се пажње посвећује употреби сигурносног појаса посебно код
сувозача и путника на задњем седишту. У наредној табели приказани су
коефицијенти корелације између свих индикатора безбедности саобраћаја за
употребу сигурносног појаса, који су мерени у претходним истраживањима у
Републици Србији и одговарајућих ризицима.
Табела 3. Повезаност индикатора који се односе на употребу сигурносног појаса
и специфичних ризика (Србија 2013. - 2016. године)
Индикатор БС
% употребе СП возача у ПА
% употребе СП сувозача у ПА
% употребе СП путника на задњем седишту у ПА
% употребе СП возача у ТТВ
% употребе СП сувозача у ТТВ
% употребе СП возача у БУС
% употребе СП сувозача у БУС

Ризик
ЈР погинулих возача у ПА
ЈР погинулих путника у ПА
ЈР погинулих путника у ПА
ЈР погинулих возача у ТТВ
ЈР погинулих путника у ТТВ
ЈР погинулих возача у БУС
ЈР погинулих путника у БУС

Коефицијент корелације
-0,124
-0,303
-0,171
-0,127
-0,015
0,234*
-0,088*

* - с обзиром на мали узорак и веома мале вредности индикатора (блиске нули) ове резултате треба
узети са резервом

Из приказане табеле може се уочити да већина индикатора у посматраном
периоду има очекивани, негативан смер повезаности са ризицима у безбедности
саобраћаја. Једино одступање од овог закључка постоји код употребе сигурносних
појасева у аутобусима. Статистички посматрано, а с обзиром на мали узорак и веома
мале вредности које узимају ови индикатори безбедности саобраћаја (блиске су
нули), у поређењу са другим таквим индикаторима, ове закључке који се односе на
употребу сигурносног појаса у аутобусима треба узети са резервом. Другим речима,
поузданост овог закључка није задовољавајућа.
3.3.

Препоруке

С обзиром на искуства у земљама ЕУ, као и резултате на подручју Републике
Србије може се закључити да индикатори безбедности саобраћаја, који показују
''% употребе сигурносног појаса'' квалитетно описују стање безбедности саобраћаја
на одређеном подручју. Из тог разлога потребно је наставити праћење досадашњих
индикатора везаних за употребу сигурносног појаса, по раније утврђеној
методологији и начину узорковања.
Мерења је могуће спроводити по свим подручним јединицама (полицијске
управе, општине, месне заједнице и сл.), али је препорука да се за национални ниво
индикатори мере на нивоу полицијских управа, због довољног нивоа прецизности,
једноставнијег мерења и агрегације података и мањих трошкова истраживања.
Мерења у оквиру нижих - мањих подручних јединица (општине, односно
локалне самоуправе и сл.) могуће је препустити тим подручним јединицама, уз
коришћење националне методологије за мерење индикатора безбедности
саобраћаја.
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Мерење индикатора безбедности саобраћаја у вези сигурносних појасева је, у
зависности од категорије саобраћајница, потребно обављати у дневним условима
саобраћаја на: аутопутевима, путевима ван насеља, путевима у насељу.
С обзиром на меродавност узорка, поредивост са претходним мерењима и
поредивост са међународним подацима, у току године мерења употребе
сигурносних појасева је потребно обављати два пута годишње, у: пролеће (април
или мај) и јесен (септембар или октобар), уз напомену да би само једно мерење
(јесење) могло такође да буде задовољавајуће, а с обзиром на не тако велике
шестомесечне промене у употреби сигурносних појасева од 2013. године до данас.
Меродавни дани за мерење су радни дани, па мерења треба обављати: уторком,
средом или четвртком.
Имајући у виду да се мерења обављају само у дневним условима саобраћаја, онда
је неопходно спровести мерења и у тзв. меродавним периодима у току дана:
преподне (од 8:00 до 12:00) или поподне (од 13:00 до 18:00)
Приликом мерења употребе сигурносних појасева у узорак треба укључити сва
возила (и са иностраним регистарским ознакама), односно приликом мерења и
случајног одабира возила из саобраћајног тока у узорак, не треба одбацивати возила
која су са иностраним регистарским ознакама.
Мерења би требало обављати на таквим мерним местима где се возила по
правилу крећу мањим брзинама или пак стоје (нпр. у близини раскрсница и сл.).
Уколико пак истраживач на терену из неког разлога, а посебно разлога веће брзине
возила не успе да региструје све неопходне податке везане за употребу сигурносног
појаса, тада би требало да то возило одбаци из узорка и приступи евидентирању
неопходних података за прво следеће наилазеће возило.
Табела 4. Величина узорка по мерном месту у зависности од индикатора
безбедности саобраћаја
индикатор безбедности саобраћаја
% употребе сигурносних појасева возача у
путничким аутомобилима и доставним
возилима (до 3,5t)
% употребе сигурносних појасева сувозача у
путничким аутомобилима и доставним
возилима (до 3,5t)
% употребе сигурносних појасева на задњим
седиштима у путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t)
% употребе сигурносних појасева возача у
тешким теретним возилима (преко 3,5t)
% употребе сигурносних појасева сувозача у
тешким теретним возилима (преко 3,5t)
% употребе сигурносних појасева возача
аутобуса
% употребе сигурносних појасева сувозача
аутобуса

4.

категорија
саобраћајнице

број мерних
места

минимална величина
узорка
500

384
аутопут
пут ван насеља
пут у насељу

по 1 мерно место
по категорији
саобраћајнице

100
50
(30, не мање од 20)
50
(30, не мање од 20)
50
(30, не мање од 20)
50
(30, не мање од 20)

СИСТЕМАТИЗОВАНЕ ПРОМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

У наредној табели систематизовано су приказане све промене у методологији
мерења индикатора безбедности саобраћаја, које су настале услед детаљне анализе.
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Табела 5. Промене у методологији мерења индикатора безбедности саобраћаја
Група ИБС

Заштитни системи

Дневна светла
Возила
Пут
Здравствено
збрињавање

5.

Претходна
Нова методологија
методологија
употреба заштитних
Мерење вршено данима Мерење вршити радним
Дан у седмици
система код деце
викедна
данима
Два пута годишње
Једном годишње (лети)
Број мерења
(пролеће и јесен) (МОТ
(МОТ и МОП)
употребе заштитних
(МОТ и МОП)
и МОП)
Прекинути даље
кацига код двоточкаша Избацивање индикатора
Мерење индикатора
праћење индикатора
(БИЦ)
(БИЦ)
(БИЦ)
употреба дневних
Прекинути даље
Избацивање индикатора
Мерење индикатора
светала
праћење индикатора
сви индикатори везани Дефинисање интервала
Није дефинисана
Праћење индикатора
за возила
мерења
периодичност мерења
једном годишње
сви индикатори везани Дефинисање интервала
Није дефинисана
Праћење индикатора на
за пут
мерења
периодичност мерења
сваких 5 година
сви индикатори везани
Дефинисање интервала
Није дефинисана
Праћење индикатора на
за здравствено
мерења
периодичност мерења
сваке 3 године
збрињавање
Индикатор(и)

Промена

ЗАКЉУЧАК

С обзиром на значај праћења индикатора безбедности саобраћаја, у овом раду је
приказана ревизија постојеће методологије за мерење и праћење индикатора
безбедности саобраћаја за територију Републике Србије. С тим у вези, након
петогодишњег мерења и искустава, како у Републици Србији тако и у земљама ЕУ,
може се закључити да је потребно наставити праћење индикатора у складу са
најновијом ревидираном методологијом. Ова ревидирана методологија је показала
одређене измене у односну на иницијалну прву верзију, и очекује се да се резултати
добијени новом методологијим брже и квалитетније прикупе и да буду упоредиви
како у односу на претходни периоду у Републици Србији, тако и са међународни
подацима. Такође, ови подаци ће омогућити квалитетније праћење стања
безбедности саобраћаја и мерење достизања циљева безбедности саобраћаја.
Мерења је могуће спроводити по свим подручним јединицама (полицијске
управе, општине, месне заједнице и сл.), али је препорука да се за национални ниво
индикатори мере на нивоу полицијских управа, због довољног нивоа прецизности,
једноставнијег мерења и агрегације података и мањих трошкова истраживања.
Мерења у оквиру нижих - мањих подручних јединица (општине, односно
локалне самоуправе и сл.), односно локалних заједница, могуће је препустити тим
подручним јединицама, уз коришћење националне методологије за мерење
индикатора безбедности саобраћаја. Међутим за квалитетно праћење индиактора
безбедности саобраћаја у локалним заједницама неопходно је спровести неколико
корака: припремити одговарајући Приручник за локалне заједнице, спровести низ
семинара и обука о значају, могућностима и самом начину праћења индикатора
безбедности саобраћаја и коначно, надгледати овај процес на националном нивоу у
циљу обезбеђивања релевантности прикупљених података.
Наиме, уз одговарајућу обуку и поседовање Приручника за праћење индикатора
безбедности саобраћаја у локалним заједницама локалне заједнице би могле
детаљније да прате своје стање безбедности саобраћаја, а самим тим и да припремају
планове и акције у складу са тако дефинисаним кључним проблемима. Ово би
представљало добру основу за квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја на
новоу локалних заједница.
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МОГУЋНОСТ УВОЂЕЊА СИСТЕМА ЕВИДЕНТИРАЊА ПОВРЕДА
У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У СКЛАДУ СА MAIS 3+
СКАЛОМ ПОВРЕДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
POSSIBILITY TO INTRODUCE A SYSTEM FOR RECORDING
INJURIES IN ROAD ACCIDENTS IN ACCORDANCE WITH THE
MAIS 3+ SCALE OF INJURIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Јасмина Милошевић1, Андријана Пешић2, Јовица Васиљевић3, Светлана Миљуш4,
Јелена Милошевић5
Резиме: За квалитетно праћење стања безбедности саобраћаја, а самим тим и управљање
системом безбедности саобраћаја неопходно је познавати податке о саобраћајним незгодама
и последицама тих саобраћајних незгода. У складу са тим, препорука Европске комисије је
да се за евидентирање тешких телесних повреда користи MAIS3+ скала повреда, чиме би се
омогућила хармонизација дефиниције тешке телесне повреде настале у саобраћајним
незгодама на међународном нивоу. Уједначавање дефиниција тешке телесне повреде на
међународном нивоу би умногоме олакшало како поређење међу земљама, тако и мерење
ефикасности примене мера унапређења безбедности саобраћаја. У циљу разматрања
могућности увођења оваквог начина евидентирања повреда насталих у саобраћајним
незгодама у Републици Србији, Агенција за безбедност саобраћаја је током 2017. године
реализовала одговарајућу студију. У овом раду приказани су кључни резултати студије и
могућности увођења система евидентирања повреда у саобраћајним незгодама у складу са
MAIS скалом повреда у Републици Србији.
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Кључне речи: евидентирање, систем, МАIS скала повреда, Република Србија, локална заједница
Abstract: For quality monitoring of the road safety, and therefore the management of the road safety
system, it is necessary to know the data on road accidents and the consequences of these accidents.
Accordingly, the recommendation of the European Commission is to use the MAIS3 + scale of
injury to record serious injuries, which would enable the harmonization of the definition of serious
injury caused by road accidents at the international level. By harmonizing the definitions of serious
injury at the international level, it would greatly facilitate both comparisons between countries, as
well as measuring the efficiency of the implementation of measures to improve road safety. In order
to consider the possibility of introducing this method of recording injuries in road accidents in the
Republic of Serbia, the Road Traffic Safety Agency carried out an appropriate study in 2017. This
paper presents the key results of the study and the possibility of introducing a system for recording
injuries in road accidents in accordance with the MAIS Scale of Injuries in the Republic of Serbia.
Keywords: recording, system, MAIS scale of injuries, Republic of Serbia, local community

1.

УВОД

Земље Европске Уније (ЕУ) су податке о тешким телесним повредама
задобијеним у саобраћајним незгодама препознале као веома важне за разумевање
проблема у безбедности саобраћаја и планирање мера за спречавање страдања у
саобраћајним незгодама. Тешке телесне повреде настале у саобраћају најчешће се
не могу поредити међу различитим земљама, јер се дефиниције тешке телесне
повреде разликују међу државама. Како би слика о повређивању у саобраћају била
потпуна и подаци били упоредиви међу земљама неопходно је усвојити заједничку
дефиницију тешке телесне повреде. Због тога су међународне институције
покренуле низ активности у циљу усаглашавања дефиниције за тешке телесне
повреде у саобраћајним незгодама.
Препорука на нивоу ЕУ је да се за процену повреда у саобраћајним незгодама
користи ''скраћена скала повреда'' – AIS, а за тешке телесне повреде скала са
максималним AIS скором, већи или једнак од 3, (MAIS 3+).
Схватајући значај познавања података о повредама у саобраћајним незгодама,
посебно оних које се третирају као тешке телесне повреде, Агенција за безбедност
саобраћаја (АБС) је започела процес успостављања евидентирања повреда у
саобраћајним незгодама у складу са препорукама Европске Комисије. У току 2017.
године Агенција за безбедност саобраћаја је реализовала пројекат ''Систем
евидентирања података о повредама у саобраћајним незгодама у складу са
препорукама Европске Комисије'', који је за циљ, пре свега, имао да се, у односу на
постојећи начин евидентирања повреда у саобраћајним незгодама, утврди
могућност и начини за увођење AIS скале у евидентирање података о повредама.
Успостављањем система евидентирања података о тешким телесним повредама
у саобраћају у складу са MAIS 3+ скалом, Република Србија би стала раме уз раме
са најразвијенијим земљама у свету, по питању праћења повреда у складу са
препорукама Европске Комисије.
Имајући претходно наведено у виду, у овом раду су приказани најзначајнији
резултати пројекта са препорукама и анализом могућнoсти увођења система
евидентирања повреда у саобраћајним незгодама у Републици Србији у складу са
препорукама Европске Комисије.
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2.

ДЕФИНИЦИЈЕ ТЕШКЕ ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ – ПРЕПОРУКЕ
ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И СКАЛЕ ПОВРЕДА

У свету не постоје међународно усаглашене и прихваћене дефиниције повреда у
саобраћају (IRTAD, 2010). ITF, Eurostat и UNESCO су развили дефиниције повреда
у саобраћају које се односе на земље OECD-а, и то:
 Повређено лице представља свако лице које је за последицу незгоде имало
повреду, која није довела до смртног исхода у периоду до 30 дана.
 Тешко повређено лице представља свако лице које је хоспитализовано дуже
од 24 сата.
Тежња Европске уније је да се земље чланице уједначе у погледу прикупљања и
праћења обележја безбедности саобраћаја. Основни разлог уједначавања је
могућност квалитетног и поузданог поређења између земаља. И поред ове тежње,
европске земље се још увек налазе у различитим фазама развоја праћења стања
безбедности саобраћаја, као и различитим фазама развоја база података о
обележјима безбедности саобраћаја.
• Препорука на нивоу ЕУ је да се за процену повреда у саобраћајним
незгодама користи тзв. ''скраћена скала повреда'' – AIS,
• а за тешке телесне повреде скала са максималним AIS скором, већи или
једнак од 3 - MAIS 3+
Практично, препорука је да дефиниција тешке повреде у саобраћају за
коришћење у базама података о саобраћајним незгодама у Европи буде несмртна
повреда са MAIS оценом од 3 до 6, укључујући граничне вредности (Broughton et
al., 2008). Коначно, на основу препорука Brоughtоn еt аl. (2008), IRТАD (2010) и High
Level Group on Road Safety, Европска Комисија је усвојила МАIS3+ скор, као
најприкладнији за дефинисање тешких повреда у друмском саобраћају.
Међународна класификација болести (ICD) је интелектуално дело Светске
здравствене организације (WHO), која обезбеђује шифре за класификацију болести,
знакова, симптома и екстерних узрока повреда или болести. ICD је развијен у
сарадњи Светске здравствене организације (WHO) и 10 међународних центара, како
би се осигурало да медицински термини пријављени у извештајима о смрти буду
међународно упоредиви и да омогућавају статистичке анализе. Ревизија ICD је
рађена приближно на сваких 10 година од 1900. Свако здравствено стање подлеже
класификацији и добијању кода који садржи до шест карактера. Тренутно су у
употреби 9. и 10. ревизија ICD, а повреде у друмском саобраћају имају посебне
кодове у одељку "екстерни узроци", као и кодове за опис повреда.
AIS (Abbreviated Injury Scale) скала повреда, заснована је на анатомским
критеријумима, и представља систем кодирања, који је креирала Асоцијација за
унапређење аутомобилске медицине, који класификује и описује тежину повреде.
AIS скалу повреда кoристe здрaвствeни рaдници кojи прeглeдajу пoврeђeнoг, при
чeму сe пoврeдe пoсмaтрajу у oднoсу нa дeвeт рeгиoнa тeлa и скoруjу у рaспoну oд
1 (минимaлнe) дo 6 (нeмoгућe лeчeњe).
Прва верзија AIS скале објављена је 1969. године, док је последња ажурирана у
2008. години. AIS представља удруженост повреде са угрожавањем (претња)
живота, а не свеобухватну процену тежине повреде. AIS представља код од 7 цифара
којима се описују:
1. област тела (првим кодом),
2. тип анатомске структуре (другим и трећим кодом),
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3. специфичне анатомске структуре (трећим и четвртим кодом),
4. нивое (петим и шестим кодом) и
5. скор тежине повреде (седмим кодом).
AIS скала има две компоненте:
1. опис повреде (често се назива и код ''пре тачке'') представља јединствену
нумеричку ознаку сваке повреде и
2. степеновање тежине повреде (често се назива и код ''иза тачке''), и креће се у
опсегу од 1 (најмање озбиљно) до 6 (повреда која се не може преживети).
Степеновање тежине повреде се додељује сваком опису повреде, a кодови значе:
1 - мала повреда;
2 - умерена повреда;
3 - озбиљна повреда;
4 - тешка повреда;
5 - критична повреда;
6 - повреда која се не може излечити.
Постоје два начина за одређивање AIS-a:
1. AIS може бити директно кодиран од стране обученог медицинског особља, на
основу расположиве медицинске документације о повредама пацијента и
2. AIS се може извести из ICD9 или ICD10 класификације, а два главна
софтверска пакета за мапирање (превођење) из ICD 9 или AIS 10 у АIS развио је
Европски центар за превенцију повреда.
MAIS (The Maximum Abbreviated Injury Scale) представља максималну AIS
класификацију за сваки део тела повређене особе. MAIS може да се процени
директно од стране обученог особља, али може да се алтернативно изведе из других
класификација, односно из AIS класификације. Укoликo je мaксимaлни скoр нa AIS
скaли вeћи oд 3 (тзв. MAIS3+) пoврeдa сe смaтрa тeшкoм тeлeснoм пoврeдoм.
Тренутно, државе чланице ЕУ користе различите методологије за одређивање
броја МАIS3+ повреда. Сходно томе, квалитет података се разликује међу
државама, па подаци неће бити у потпуности упоредиви. Прва искуства примене
MAIS3+ скале повреда, у циљу детерминисања тешких телесних повреда, намећу
бројна питања: Како селектовати повреде у саобраћају из болничких регистара и
како одредити МАIS3+; Како повезати полицијске и болничке податке; Како
утврдити МАIS3+ на основу повезаних извора података, итд.

3.

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОВРЕДАМА НАСТАЛИМ У
САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У Републици Србији је Саобраћајна полиција одговорна институција за
прикупљање и унос података о саобраћајним незгодама. Оцену тежинe телесне
повреде учесника саобраћајне незгоде одређује лекар, било на лицу места
саобраћајне незгоде (лекари хитне помоћи), или након пријема у здравствену
установу. Полицијски службеник који врши увиђај, током вршења увиђаја или
непосредно након увиђаја, од лекара добија усмену информацију о тежини повреде
лица или у року од неколико сати од настанка саобраћајне незгоде. Евентуалне
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промене тежине повреде лица, након детаљног прегледа пацијента, углавном се не
евидентирају у полицијским извештајима.
За свако повређено лице, које се нађе у здравственој установи, без обзира на
тежину повреде, здравствене установе су дужне да обавесте МУП, што, у
практичном смислу, значи да уколико се у здравственој установи нађе лице које је
повређено у саобраћајној незгоди, а које није евидентирано у МУП-у, МУП добија
информацију од здравствене установе и накнадно евидентира такву саобраћајну
незгоду, али тек након прикупљања података о околностима повређивања. Уколико
пак наступи смрт учесника саобраћајне незгоде, тада здравствене установе имају
законску обавезу извештавања МУП-а, тако да се такви случајеви обавезно
евидентирају у ЈИС МУП-а.
Иницијална места за утврђивање и евидентирање података о лицима учесницима
у саобраћајној незгоди, медицинским услугама, дијагнозама и сл. јесу здравствене
установе. За прикупљање података о свим лицима повређеним у саобраћајним
незгодама значајни су подаци како из здравствених установа примарне здравствене
заштите тако и установа секундарне и терцијарне здравствене заштите.
Подаци о повредама и дијагнозама које утврде лекари и медицински радници
представљају саставни део електронске фактуре која се доставља Републичком
фонду за здравствено осигурање (РФЗО). Нешто мање опширним скупом података
о лицима и саобраћајним незгодама располаже Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“. Поред тога градски заводи за хитну и медицинску
помоћ поседују одређене евиденције података.
У Србији су у оквиру здравственог сектора доступне две базе података
пацијената, и то:
1. база података настала на основу Извештаја о хоспитализацији, која се налази
у заводима за јавно здравље (регионалним или републичком – Батут) и
2. база података Републичког Завода за Здравствено Осигурање (РФЗО) настала
попуњавањем електронске фактуре пружених услуга у здравственој установи.
Подаци о настрадалим лицима у собраћајним незгодама и њиховим повредама,
у Републици Србији се евидентирају и воде и у следећим институцијама:
•
Здравствене установе, које збрињавају повређене у СН (ЗУ)
•
Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' (Батут)
•
Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО)
•
Министарство унутрашњих послова – саобраћајна полиција (СП)
•
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС)

4.

МОГУЋНОСТ УВОЂЕЊА MAIS 3+ У СРБИЈИ

На основу свеобухватне анализе досадашњих искустава у свету и код нас, а
посебно имајући у виду институције надлежне за евидентирање и праћење података
о саобраћајним незгодама и повредама у саобраћајним незгодама у Републици
Србији, као и расположивост база података о повређенима лицима у саобраћају и
начин евидентирања података о повредама за сваку од институција, дошло се до
закључка да у Србији постоје могућности за увођење MAIS3+ скале у систем
евидентирања података о повредама у саобраћајним незгодама.
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На основу овакве свеобухватне анализе произашли су и предлози решења за
увођење MAIS скале повреда у систем евидентирања повреда у саобраћајним
незгодама у Републици Србији.
Од више могућих начина, за увођење MAIS 3+ скале у систем евидентирања
повреда у саобраћају у Републици Србији, могу се генерално издвојити три начинa,
а то су:
 Примена тзв. ''фактора корекције'',
 Примена одговарајућих софтвера за ''превођење'' (трансформацију)
постојећих начина евидентирања података о повредама у саобраћајних
незгода у MAIS скалу и
 Директно кодирање повреда у MAIS скалу повреда у здравственим
установама, које врше збрињавање повређених у саобраћајним незгодама.
Сваки од три начина има своје предности и недостатке, посебно када је реч о
висини трошкова за њихово увођење, о обиму активности које је потребно
претходно спровести и времену које је за то потребно.
4.1.

Фактор корекције:

Применом корекционих фактора, за сваку годину уназад, на основу статистички
ваљаног узорка за територију Републике Србије израчунава се корекциони фактор,
који омогућава дефинисање повреда према MAIS скору, али на тзв. ''збирним''
подацима, чиме се омогућава да се подаци о повредама збирно ''преведу'' у MAIS
скалу, али се не омогућава да се за свако повређено лице повреда преведе у MAIS
скор .
Потребно је у одређеном временском периоду пратити тежину повређених у
саобраћајним незгодама према евиденцијама ЗУ и евиденцијама СП. На основу
прикупљеног узорка у посматраном периоду, дефинишу се пондери, односно
коефицијенти, који податке о повредама према евиденцијама СП преводе у MAIS
скалу повреда.
Систем би функционисао тако што би АБС спровела истраживање применом
корекционих фактора за историјске податке и то за период који она дефинише. У
том случају, би за сваку годину уназад, из дефинисаног периода, било неопходно
спровести одговарајуће истраживање и дефинисање корекционих фактора, који би
омогућили да се историјски подаци повежу са подацима о повредама у складу са
MAIS скалом. Са друге стране, за будуће податке, АБС би такође спроводила
периодична истраживања, једанпут годишње. Тако периодично спровођење
истраживања и дефинисања корекционих фактора би омогућило редовно
ажурирање података о саобраћајним незгодама у погледу повреда и у складу са
MAIS скалом повреда.
Основна предност овог система је што је ово најједноставнији начин, са
релативно ниским трошковима примене. Осим трошкова истраживања у циљу
утврђивања вредности коефицијента корекције, овај метод нема других трошкова
евидентирања повређених у складу са MAIS скалом. Поред тога, резултате је
прилично једноставно имплементирати у званичну статистику, односно увести у
базу података о обележјима безбедности саобраћаја.
Оно што се јавља као проблем је ограничена поузданост, односно ограничена
доступност података о повређеним лицима. С тим у вези, превазилажење овог
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проблема би било могуће дефинисањем одговарајућег узорка на коме би се спровело
истраживање, а све у складу са циљем и жељеним нивоом детаљности (нпр. да ли
се подаци односе на полицијске управе, општине, регионе или Републику Србију).
Поред тога, недостатак је и што овакав начин евидентирања података не утврђује
тежину повреде према MAIS скали за свако повређено лице, већ само за групе
учесника у саобраћају на тзв. ''збирном нивоу'', што може у некој мери ограничити
закључке и могућности спровођења анализа или другим речима закључке и анализе
треба узети са одређеном резервом, односно оноликом грешком колико је узорак
истраживања омогућио.
Неопходне активности:
• АБС би требало прво да спроведе истраживање на историјским подацима,
• Након тога, АБС би периодично, једанпут годишње, да спроводи
истраживање корекционих фактора, који ће омогућити утврђивање тежине
повреда у складу са MAIS скалом повреда.
• Овако утврђене тежине повреда АБС би требало да имплементира у већ
постојећу базу података о обележјима безбедности саобраћаја
4.2.

Примена одговарајућих софтвера:

Дијагнозу повреда евидентирану у складу са класификацијом болести ICD 10
могуће је трансформисати у скалу AIS, а самим тим и у MAIS коришћењем
одговарајућих софтверских алата.
Постоје два начина превођења тежине повреда коришћењем софтвера:
1. Развој специјализованог софтвера за конверзију података
2. Набавка специјализованог софтвера за конверзију података
После избора софтверког решења потребно је извршити едукацију запослених за
рад у одабраном корисничком програму. Конверзији здравствених података за
потребе увођења MAIS скале повређивања претходио би избор референтних
података, односно избор података од значаја за конверзију. У овом процесу је на
основу стручних процена неопходно раздвојити податке које је потребно користити
за конверзију.
Здравствени подаци који ће бити достављени субјекту задуженом за конверзију
ће садржати и неке податке за које се не може са сигурношћу тврдити да су
последица саобраћајне незгоде. У складу са целокупним процесом евиденције,
прикупљања и доставе података о лицима/учесницима у саобраћајној незгоди
неопходно је формирати стручну комисију за унапређење квалитета података.
С обзиром на утврђене основне и најпотпуније изворе података о саобраћајним
незгодама и повредама у саобраћајним незгодама могу се издвојити субјекти који
учествују у повезивању, како би се успоставио систем евидентирања података о
повредама у саобраћајним незгодама у Републици Србији. То су:
•
Здравствене установе, које збрињавају повређене у саобраћајним незгодама
(ЗУ)
•
Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' (Батут)
•
Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО)
•
Министарство унутрашњих послова – саобраћајна полиција (СП)
•
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС)
Имајући то у виду Пројектом је предвиђено 3 решења, са њиховим
подрешењима, тј. 3 начина (са подваријантама) повезивања горе поменутих
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институција и проток информација између њих, као и предлог која би институција
вршила превођење тежина повреда коришћењем софтвера.
За свако од предвиђених решења су у пројекту наведени предности и недостаци.
Генерално, највећа предност оваквог начина увођења MAIS 3+ у систем
евидентирања повреда у саобраћају је то што већ постоји успостављен систем
размене података између АБС-а и СП и временски посматрано овај систем се може
релативно брзо увести уз не тако велике трошкове увођења. Са друге стране,
недостаци оваквог начина увођема MAIS 3+ су то што се подаци о повредама налазе
у таквим записима да нису већ кодирани у MAIS скалу повреда, па је неопходно
спровести кодирање, односно трансформацији или претварање таквих података
(дијагноза) у MAIS скор употребом одговарајућег софтвера, што повећава цену и
комплексног увођења овог система, као и то што се за тзв. ''историјске'' податке мора
спровести посебно истраживање, које се може у зависности од захтева, спровести
на више начина.
Неопходне активности:
• Задржати постојећу размену података између СП и АБС;
• Успоставити размену података између свих субјеката одговарајућим
протоколима;
• Прибавити неки од постојећих или креирати сопствени одговарајући
софтвер за трансформацију података о повредама у MAIS скалу повреда
• Спровести истраживање за историјске податке применом корекционих
фактора или свеобухватним истраживањем за сваку повреду понаособ.
4.3.

Директно кодирање повреда у MAIS скалу:

Систем би функционисао тако што би у ЗУ, посебно обучен и трениран, лекар
спроводио кодирање и повреду насталу у саобраћајној незгоди преводио (кодирао
је) у складу са MAIS скалом повреда. Ти подаци би се, после тога, у зависности од
остатка функционисања система (протока информација), могли слати РФЗО, односо
Батуту, а касније СП, односно АБС, опет све зависно од тога који систем протока
информација се усвоји.
• Предности
• Ово је најпоузданији начин за детерминисање повреда у складу са MAIS
скалом повреда, јер специјализовни и обучени лекари, који пружају
услуге збрињавања повређених у саобраћајним незгодама директно
спроводе кодирање, па се вероватноћа грешки, приликом трансфера
података од једне до друге институције, као и ''превођење'' помоћу
софтвера смањује на најмању могућу меру.
• Код увођења оваквог система већ постоји успостављен систем размене
података између АБС-а и СП, па би се ''само'' додавањем података из ЗУ
ти подаци употпунили са одговарајућим MAIS подацима.
• Врло једноставно би се могла остварити комуникација подацима између
АБС и свих осталих субјеката, уз претходно потписивање уговорних
обавеза и дефинисања протокола размене података.
• Временски посматрано овај систем може се релативно брзо увести.
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•

•

5.

Недостаци
• Тренутно не постоји лекарско особље које је оспособљено да може
ефикасно, брзо, квалитетно и поуздано да спроводи директно кодирање
повреда у MAIS скалу повреда, па је у складу са тим неопходно
организовати одговарајућу врсту обуке за довољан број здравствених
радника, како би уопште овакав систем директног кодирања могао да
отпочне.
• С обзиром на обуку одређеног броја здравствених радника и периодичне
дообуке, односно обуке нових здравствених радника, овај систем
захтева одређене ресурсе који се морају утрошити на део обуке, у
смислу ангажовања људства за спровођење обука, као и материјалних
средстава за трошкове обуке.
• Поред тога, овај начин би ''одузимао'' и део времена здравственим
радницима, који би морали да утроше због кодирања, али би временом
ово могло да буде превазиђено утренираношћу, односно увођењем у
свакодневну праксу.
• Још један од недостатака је што се на овај начин од тренутка
успостављања система за свако лице повређено у саобраћајној незгоди
може дефинисати MAIS скор на скали повреда, али се за тзв.
''историјске'' податке то не може постићи. То подразумева да се за тзв.
''историјске'' податке мора спровести посебно истраживање.
Неопходне активности
• Задржати постојећу размену података између СП и АБС;
• Успоставити размену података између осталих субјеката који учествују
у систему одговарајућим протоколима;
• Спровести обуку лекарског особља за директно кодирање;
• Спровести истраживање за историјске податке применом корекционих
фактора или свеобухватним истраживањем за сваку повреду понаособ
ЗАКЉУЧАК

На основу свеобухватне анализе, а посебно имајући у виду институције
надлежне за евидентирање и праћење података о саобраћајним незгодама и
повредама у саобраћајним незгодама у Републици Србији, као и расположивост база
података о повређенима лицима у саобраћају и начин евидентирања података о
повредама за сваку од институција, дошло се до закључка да у Србији постоје
могућности за увођење MAIS3+ скале у систем евидентирања података о
повредама у саобраћајним незгодама.
И поред схватања значаја праћења свих тежина повреда, може се закључити да
овај ситем није једноставно увести, што показују и искуства најразвијенијих у
области безбедности саобраћаја. С тим у вези може се закључити и следеће:
• Важно је увести систем MAIS3+, како би се Република Србија прикључила
најразвијенијим земљама, које су то већ спровеле или су у процесу увођења
• Систем ће зависити од онога ко га уводи
• Неоподно је пратити међународну праксу и искуства
• Пројектом је дато неколико могућих решења, описи, предности, недостаци,
цена и све што је неопходно за увођење система
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6.

Потребно је одабрати најоптималније решење
Водити се чињеницом да није најјефтиније решење и најбоље
Неопходно је посматрати дугорочно циљеве праћења података о повредама
– да ли су нам важни појединачни или су довољни збирни
Имајући у виду да се подаци о повређенима у саобраћају евидентирају од
стране здравствених установа на подручју где се саобраћајна незгода
догоди, осим на националном нивоу, неопходно је да се у поступак увођења
МАИС 3+ укључе и надлежне институције на локалном нивоу
итд.
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САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕДИКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА – АНАЛИЗА ПРИМЕНЉИВОСТИ НА ПУТНОЈ МРЕЖИ
СРБИЈЕ
CONTEMPORARY MODELS OF PREDICTION THE TRAFFIC
ACCIDENTS – ANALYSIS OF THE APPLICABILITY TO THE ROAD
NETWORK OF SERBIA
Сретен Јевремовић1, Владан Тубић2
Резиме: Више од 1,25 милиона људи годишње погине у саобраћајним незгодама. Главни
узрочник страдања младих од 15 до 29 година су управо саобраћајне незгоде. 90%
настрадалих је са подручја земаља са ниским и средњим приходима, код којих трошкови
саобраћајних незгода износе око 3% БДП-а. Целокупан негативан утицај саобраћаја најчешће
се квантификује кроз број саобраћајних незгода и последице које оне изазивају. Суштински
проблем је како у планираном периоду експлоатације путева за одређене путне и саобраћајне
услове предвидети број и тежину саобраћајних незгода. Дуги низ година развијају се и
примењују модели предикције саобраћајних незгода који су у великој мери утицали на
превенцију незгода, а самим тим и на смањење свих негативних последица које оне изазивају.
Иако представљају веома важне и неопходне алате у процесима планирања и пројектовања,
Република Србија не поседује сопствени модел, већ се користи иностраним без коректне
калибрације. Основни циљ овог рада је критичка анализа резултата примене постојећих
модела предикције саобраћајних незгода на репрезентативном броју деоница путне мреже
Србије. У другом кораку синтезном анализом добијених резултата предложиће се смернице
за калибрацију анализираних иностраних модела.
Кључне речи: Модели предикције, саобраћајне незгоде, безбедност саобраћаја
Abstract: More than 1.25 million people a year are killed in road accidents. The main cause of
suffering of young people aged 15 to 29 years was just accidents. 90% of the victims are from the
countries with low and middle income countries, where the cost of road accidents is around 3% of
GDP. The overall negative impact of traffic is usually quantified through the number of accidents
and the consequences that they cause. The essential problem is how, in the planned period of
1 Сретен Јевремовић, дипл. инж. саобр., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Војводе Степе
305, Београд, Србија, jevremovic.sreten@gmail.com
2 проф. др Владан Тубић, дипл. инж. саобр., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Војводе
Степе 305, Београд, Србија, vladan@sf.bg.ac.rs
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exploitation routes for certain road and traffic conditions, to predict the number and severity of
accidents. For many years, prediction models have been developed and applied, which have greatly
influenced the prevention of accidents, and thus the reduction of the negative consequences that they
cause. Although they represent very important and necessary tools in the planning and design, the
Republic of Serbia does not have its own model, already used abroad without the correct calibration.
The main objective of this paper is a critical analysis of the results of applying existing models to
predict traffic accidents on a representative number of sections of the road network in Serbia. In the
second step of synthesizing analysis results obtained will propose guidelines for calibration analyzed
foreign models.
Keywords: Models of prediction, traffic accidents, traffic safety

1.

УВОД

Проблеми који се јављају у саобраћају, а у вези су са нивоом безбедности, често
се квантификују и изражавају кроз саобраћајне незгоде, било да се ради о директним
или индиректним показатељима. Најчешћи начин приказивања негативних
последица је кроз директне апсолутне показатеље о саобраћајним незгодама и то
кроз: укупан број саобраћајних незгода, број саобраћајних незгода само са
материјалном штетом, број саобраћајних незгода са настрадалима, са лаким или
тешким телесним повредама итд. Досадашњи, реактиван начин, анализирања
саобраћајних незгода показао се као веома лош, како са економског, еколошког тако
и са друштвеног аспекта. Чекати да се незгода догоди па је тек онда узети у обзир,
са стручног аспекта је потпуно недопустив след догађаја. Савремен приступ коме
се тежи и који се већ махом користи је проактиван приступ (Osama & Sayed, 2016).
Овај приступ подразумева активности и мере које се предузимају пре догађања саме
незгоде и спречавају њен настанак. Наравно, овакав приступ проблему је веома
сложен и захтева велики број елемената који се морају узети у обзир како би се
добио жељени исход. Један од захтева је унапред одредити број и локацију
саобраћајних незгода. Да би се то урадило користе се различити модели предикције.
На самом почетку коришћени су веома једноставни модели, који су практично
представљали анализе „пре и после“ (Jovanis & Chang, 1986). Такви модели су
користили само број саобраћајних незгода који се догодио на некој локацији или
путу и на основу дотадашњег тренда прогнозиран је број незгода у неком будућем
периоду. Након одређеног времена, када је утврђено да на појаву саобраћајних
незгода утиче низ различитих фактора, ти фактори су укључени у моделе чиме се
значајно повећала њихова прецизност и тачност.
До сада је извршен велики број истраживања која се баве везом између
различитих елемената пута, услова у саобраћајном току и броја саобраћајних
незгода. У зависности од тога да ли је циљ предвидети укупан број саобраћајних
незгода, број незгода са материјалном штетом или повређеним, користе се модели
код којих су најчешће променљиве: ширина коловоза, ширина банкина, уздужни и
попречни нагиб, хоризонтална закривљеност итд. (Hauer et al, 1988; Ivan et al, 2000).
Други модели могу у себи садржати већи број различитих параметара, а све у
зависности од ситуације која се анализира. Модели могу да обухватају и број
приступа, број раскрсница или карактеристике раскрсница, ако су то локације за
које желимо да предвидимо број саобраћајних незгода (Lyon et al, 2003; Mountain et
al, 1996). (Mountain et al, 1996; Lyon et al, 2003) су у својим истраживањима утврдили
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да са повећањем броја приступа и повећањем броја раскрсница расте и вероватноћа
од настанка саобраћајних незгода. Овакав резултат се објашњава чињеницом да са
сваким приступом долази до појаве новог конфликта који потенцијално значи и
стварање саобраћајне незгоде. (Lord et al, 2005) су испитивали утицај протока,
густине и односа брзине и капацитета на број саобраћајних незгода и утврдили су
да са порастом наведених параметара расте и ризик од настанка саобраћајних
незгода. Брзина је такође испитивана са циљем утврђивања у којој мери њена
дисперзија утиче на појаву саобраћајних незгода и утврђено је да са већом
дисперзијом постоји већа вероватноћа да се догоди незгода, из тог разлога се тежи
хармонизацији брзина у саобраћајном току (Davis, 2002).
Уопштено говорећи базна променљива која је највише коришћена у свим
моделима је просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС). Утицај величине ПГДСа значајно утиче на појаву саобраћајних незгода, са чиме се слажу аутори. Оног
тренутка када је утврђено да веза између ПГДС-а и броја саобраћајних незгода није
линеарна, велики број расподела, попут Поасонове и негативне биномне расподеле
које су у основи користиле линеарну зависност, је био замењен нелинеарним
регресионим моделима предикције (Kiattikomol, 2005).
Имајући у виду да Србија не поседује сопствени модел основни циљ овог рада
базира се на критичкој анализа резултата примене постојећих модела предикције
саобраћајних незгода и генералним смерницама за калибрацију примењених
модела.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Тестирање модела предикције, у овом раду, се заснива на примени модела на
конкретним одсецима. За потребе овог истраживања изабране су следеће деонице:
 Дивци – Словац, деоница државног пута IБ реда број 21, (Деоница 1),
 Словац – Лајковац, деоница државног пута IБ реда број 21, (Деоница 2),
 Јарак – Шабац, деоница државног пута IБ реда број 21, (Деоница 3),
 Пожега – Ариље, деоница државног пута IБ реда број 21, (Деоница 4),
 Сврљиг – Малча, деоница државног пута IБ реда број 35, (Деоница 5),
 Мерошина – Прокупље, деоница државног пута IБ реда број 35,
(Деоница 6).
Изабране деонице су потом, према карактеристикама, класификоване на
хомогене, како би се утврдила тачна локација и потребни параметри за сваки од
модела. Тестирање је вршено тако што су се вредности саобраћајних незгода
добијених помоћу модела поредиле са стварним бројем незгода на деоницама и
одсецима. Применљивост модела је у одређеној мери ограничена јер се
карактеристике коловоза, у нашим условима, веома често мењају, односно дужина
неких хомогених деоница је доста краћа од дужина које су се користиле у матичним
земљама где су модели израђени. Потребни подаци анализирани су из базе података
Јавног Предузећа „Путеви Србије“.
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3.

Први модел (М1) (Persaud, 1993) рађен за Канаду садржи релативно мали број
променљивих, код којих се као базна променљива јавља просечан годишњи дневни
саобраћај.
Е(𝑚) = 𝐿 ∗ 𝑎 ∗ (𝐴𝐴𝐷𝑇)𝑏

(1)

Где је:
E(m) – Предвиђен годишњи број незгода на одсеку,
L – Дужина одсека у километрима,
a,b - Параметри модела добијени у зависности од карактеристика банкина,
AADT – Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС).
Други модел (М2) (Glavić et al, 2016) који такође као базну променљиву користи
ПГДС калибрисан је за Србију и има следећи облик:
𝑁 0.5 = 0.046 + 0.0018 ∗ 𝐴𝐴𝐷𝑇 0.5 ∗ ln(𝐴𝐴𝐷𝑇)

(2)

Где је:
N – Предвиђен годишњи број незгода по километру на одсеку,
AADT – Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС).
Наредни модел (М3) развијен за Енглеску (Taylor et al, 2002) за разлику од
претходна два модела садржи у себи и параметре просечне брзине тока и фактора
групе пута.
𝑁 = (3.281 ∗ 10−7 ) ∗ 𝐴𝐴𝐷𝑇 0.727 ∗ 𝐿1 ∗ 𝑉 2.479 ∗ 𝐺𝑖

(3)

Где је:
N – Предвиђен годишњи број незгода на одсеку,
L – Дужина одсека у километрима,
V – Просечна брзина тока у миљама по часу
Gi – Фактор групе пута који се додељује у зависности од карактеристика пута
(попречног и подужног нагиба, броја приступа, ПГДС-а. Путеви се сврставају у
једну од 4 категорије).
Модел (М4) који долази са америчког подручја, прилагођен је карактеристикама
државе Алабама (Mehta & Lou, 2013). Овај модел у себи појединачно раздваја
одређене карактеристике пута које могу независно да се мењају и комбинују.
𝛽3

µ𝑖 = 𝐴𝐴𝐷𝑇𝑖

∗ 𝑆𝐿𝑖 ∗ 𝑒 (𝛽0 +𝛽1 ∗𝑆𝑊𝑖 +𝛽2 ∗𝐿𝑊𝑖 )

(4)

Где је:
µi – Предвиђен годишњи број незгода на одсеку,
Sli – Дужина одсека у миљама,
SWi – Ширина банкина у стопама,
LWi – Ширина саобраћајне траке у стопама,
β0, β1, β2 и β3 – Калибрациони фактори.
(Zegeer et al, 1988) су развили модел (М5) у коме је доста акцента стављено на
путне карактеристике и окружење. Са тим у вези модел има највише променљивих
ове врсте.
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𝑁 = 0.0019 ∗ 𝑃𝐺𝐷𝑆 0.8545 ∗ 0.8927𝑊 ∗ 0.9192𝑃𝐴 ∗ 0.9316𝑈𝑃 ∗ 1.2365𝐻 ∗ 0.8182𝑇𝐸𝑅1 ∗
1.2779𝑇𝐸𝑅2
(5)

Где је:
N – Предвиђен годишњи број незгода по миљи на одсеку,
W – Ширина саобраћајне траке у стопама,
PA – Асфалтирана ширина банкине,
UP – Неасфалтирана ширина банкине,
H – Коефицијент опасности околине,
TER1, TER2 – фактори који одређују терен (равничарски или брдовит).
Модел (М6) који су развили (Bonneson et al, 2005) укључује два додатна фактора:
ограничење брзине на деоници и број раскрсница.
𝑁 = 0.001547 ∗ 𝐴𝐷𝑇 0.868 ∗ 𝐿0.8157 ∗ 𝑒 (−0.0787∗𝑊1−0.0108∗𝑉+0.0601∗𝑁𝑖−0.021∗2𝑊𝑠)

(6)

Где је:
N – Предвиђен годишњи број незгода на одсеку,
ADT – Просечан дневни саобраћај, број возила/дан,
L – Дужина одсека у миљама,
W1 – Ширина саобраћајне траке у стопама,
V – Ограничење брзине у миљама по часу,
Ni – Број раскрсница на одсеку пута,
Ws – Ширина банкине (асфалтиране или неасфалтиране) у стопама.
Последњи модел (М7) развијен од стране (Mountain et al, 1996), такође је рађен
за Енглеску, као и модел М3 али је доста једноставнијег облика.
𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑡𝛽1 ∗ 𝑙 𝛽2 ∗ 𝑒

𝑏∗𝑛
𝑙

(7)

Где је:
N – Предвиђен годишњи број незгода на одсеку,
t – Укупан годишњи саобраћај на одсеку у милионима возила по години,
n – Број раскрсница на одсеку,
β1, β2, a и b – калибрациони фактори.
4.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У овом поглављу биће приказани резултати тестирања изабраних модела на
дефинисаним деоницама. Деонице су подељене на хомогене одсеке у зависности од
карактеристика модела тако да постоје следећи одсеци: На деоници 1, одсек 1 (О11),
на деоници 2 није било могуће дефинисати одсеке услед недостатка незгода, на
деоници 3, одсек 1 (О13), одсек 2 (О23) и одсек 3 (О33), деоница 4 одсек 1 (О14),
одсек 2 (О24) и одсек 3 (О34), деоница 5 одсек 5 (О15) и деоница 6 одсек 1 (О16),
одсек 2 (О26) и одсек 3 (О36). У табели 1 су дати резултати постојећег броја
саобраћајних незгода на одсецима за 2015. годину и предвиђеног број незгода за
исту годину помоћу модела.
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Табела 1. Постојећи и очекивани годишњи број саобраћајних незгода на одсецима
Бр. СН на
Модели

Одсек

одсеку
О11

2

М1
4,004

О13

3

1,165

О23

8

5,515

О33

5

О14

5

О24
О34

М33
7,095

М4
10,116

М6
2,110

М7
3,619

0,835

2,515

0,742

0,666

3,952

12,406

3,141

3,374

5,785

4,146

13,012

3,266

3,522

1,595

2,153

5,121

1,164

1,511

2

3,042

4,106

9,454

2,077

2,673

6

1,733

2,340

5,623

1,470

1,842

О15

3

2,251

/

5,762

0,974

1,897

О16

3

0,459

/

1,641

0,230

0,440

О26

3

1,277

/

3,337

0,522

1,221

О36

3

1,344

/

4,813

0,588

1,213

Из табеле 1 су из разматрања искључени модели М3 и М7 јер дају доста
различите вредности незгода у односу на постојећи број.
Пратећи табелу 1 јасно се може уочити да сличности нису велике али постоје
одређене индиције, које говоре у прилог моделима М4 и М6 с обзиром да они имају
неколико додирних тачака са стварним бројем незгода. Овакав резултат указује на
следеће: да су изабране променљиве одговарајуће нашим условима или да се
калибрационе вредности променљивих у одређеној мери слажу са вредностима које
би фигурисале у домаћем моделу. Предлог је да први корак буде детаљна анализа и
тестирање модела М4 и М6 у локалним условима, чија би структура могла да
послужи као основ за израду домаћег модела.
Остали резултати који указују на неслагање модела и реалног броја незгода су
били очекивани посебно ако се у обзир узме да су сви горепоменути модели
прављени и калибрисани за сваку државу посебно. У делу у коме су модели описани
може се уочити да се променљива ПГДС провлачи кроз сваку једначину и да су сви
творци наведених модела ову променљиву издвојили као најутицајнију за настанак
незгода. Други фактори који се смењују од модела до модела само су показатељ
различитих врста утицајних фактора који се могу јавити и резултовати повећањем
ризика за настанак незгода. Последично са тим наводи се да сваки од модела може
садржати велики број параметара за које је утврђено да утичу на настанак незгода,
а који ће се опет разликовати од параметара неког другог модела. Могућности су
неограничене и то је управо један од главних разлога због чега се резултати
разликују. Наравно да модели нису калибрисани за наше подручје али корак који се
спроводи пре саме калибрације и који је подједнако важан је утврдити који су то
параметри од утицаја на настанак незгода у нашим условима, дефинисати величину
утицаја па их тек онда калибрисати.
У табели 2 је дат приказ процењеног годишњег броја саобраћајних незгода по
километру одсека.

С обзиром да овај модел захтева просечну брзину тока коју није било могуће добити за деонице 5 и 6
јер на њима не постоји аутоматски бројач саобраћаја, ове деонице су изузете из анализе
3
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Табела 2. Постојећи и очекивани годишњи број саобраћајних незгода сведен на
километар одсека
Одсек

Постојећи бр.СН/km/одсека

О11

Модели

0,377

М2
0,588

М5
1,842

О13

3,058

1,079

2,105

О23

0,646

0,983

2,105

О33

1,642

0,983

2,105

О14

2,217

0,724

1,607

О24

1,163

0,780

1,607

О34

0,816

0,708

1,607

О15

1,270

0,896

0,702

О16

4,167

0,650

1,289

О26

1,496

0,515

1,289

О36

1,422

0,650

1,289

Сличан закључак се може извести као и у претходном делу када су коришћени
модели за процену саобраћајних незгода на целом одсеку. Из табеле 2 се може
видети да нема додирних тачака између броја незгода предвиђених моделом и
стварног броја незгода. Оно што је занимљиво истаћи је да модел М2 нема
значајнијих одступања („скокова“) од своје средње вредности што је и било
очекивано с обзиром да у овом моделу као променљива фигурише само ПГДС чија
промена по деоницама такође није битно одступала од средње вредности. Модел М5
даје значајнију промену у броју саобраћајних незгода када су у питању различите
деонице, што је последица само већег броја укључених параметара у прорачун,
односно овај модел се показао осетљивији на промену деоница и карактеристика
које оне имају. На основу изнетог препорука је да се у домаћи модел укључи више
од једног параметра, по угледу на модел М5 чиме би се постигао већи степен
осетљивости за различите деонице и различите услове.
Уопштено говорећи прецизност модела расте са бројем параметара који су
садржани у њему али тада расте и његова сложеност. Један од ограничавајућих
фактора да се у модел укључи већи број променљивих је доступност података који
су јавни и могућност њихове обраде. Данас су поступци предвиђања саобраћајних
незгода напредовали, у односу на почетке, како у теоријском тако и у практичном
смислу, па није редак случај да се на истом подручју неке државе користи и развија
више различитих модела.
5.

СМЕРНИЦЕ И ПРЕПОРУКЕ

Негативне последице које саобраћајне незгоде узрокују веома тешко се санирају
и квантификују. Модели предикције су један од проактивних алата који се предлаже
ради спречавања истих на најбезболнији начин. Поред тога што се ови модели
користе за предикцију различитих типова незгода, њихова примена је уско везана и
за дефинисање црних тачака и других карактеристичних локација накупљања
саобраћајних незгода (Elvik, 2011). Предикцијом типова незгода директно се
дефинишу и квантификују ефекти небезбедности у процесу вредновања.
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Спречавањем настанка предвиђених незгода подиже се ниво безбедности и
директно смањују негативне последице.
На самом почетку, приликом дефинисања модела, потребно је одредити групу
утицајних параметара који су од значаја за настанак саобраћајних незгода. То се
ради кроз спровођење истраживања најчешће на терену и обраду података, за шта
је потребан приступ одређеним базама података. Оно са чиме би требало да се почне
су истраживања различитих аутора који су у својим радовима и моделима дали
препоруке утицајних параметара. Већина аутора се слаже да је основни утицајни
параметар ПГДС, са чијим порастом расте и стопа саобраћајних незгода (Garber et
al, 2010).
Веома важан параметар је и број приступа по километру пута. Оно на шта је
потребно скренути пажњу у овом делу, је још један од узрока који је допринео тако
великом неслагању резултата из модела са стварним бројем саобраћајних незгода.
Тај узрок је управо број приступа по километру пута. Базна вредност овог параметра
је 5 приступа по миљи (Lubliner, 2011), док је овај број на нашим путевима много
већи. Свакако је препорука укључити и овај фактор у сам модел али би пре тога било
потребно обезбедити и законску потпору. С обзиром да приступ, односно контрола
приступа као управљачка мера није законски дефинисана.
Број раскрсница на деоници пута би такође требало размотрити. Иако постоје
посебни модели за предикцију незгода на раскрсницама, оне никако не би требало
да се искључе из модела предикције на деоницама и одсецима. Једна од новина у
односу на приказане моделе коју би требало размотрити је да ли се ради о класичној
четворокракој или о „Т“ раскрсници, односно учинити модел осетљивим на типове
раскрсница. (Taylor et al, 2002) су у свом истраживању показали да неконтролисана
правилна четворокрака раскрсница има 3 пута већи ризик за настанак саобраћајне
незгоде од „Т“ раскрснице. Ово је посебно важно у ситуацији са нелегално
изграђеним приступима који се након неког времена преименују у раскрсницу
постављањем саобраћајне сигнализације.
Такође би требало размотрити и параметре просечне брзине тока или процента
прекорачења брзине, који су од значајног утицаја на настанак саобраћајних незгода.
Посебно ако се у обзир узме велики проценат возача који прекорачују ограничење
брзине на нашим путевима.
Поред наведених у моделу би свакако требало да фигуришу и карактеристике
пута као стандардни параметри: дужина деонице/одсека, ширина банкина, коловоза,
саобраћајних трака, попречни и подужни нагиби и радијуси хоризонталних
кривина.
На крају, сваки нови параметар за који се истраживањем покаже да има значајан
утицај на настанак саобраћајних незгода може се укључити у модел након што се
калибрише за локалне услове. То је и једини начин усавршавања модела, који
заправо представљају поједностављен приказ стварности.
6.

ЗАКЉУЧАК

Негативне последице у безбедности саобраћаја које се обично квантификују кроз
саобраћајне незгоде санирају се и спречавају на различите начине, а све са циљем
смањења броја саобраћајних незгода. Једна од ефикаснијих мера је предвиђање
незгода и места њиховог дешавања чиме би се директно деловало на одређену
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локацију у одређено време. Алати за такве активности су модели предикције.
Имајући у виду да Србија не поседује сопствени модел, циљ овог рада је био да се
изврши тестирање неколико иностраних модела чији резултати су се поредили са
стварним вредностима незгода на одсецима.
Добијени резултати су указали на значајно неслагање свих тестираних модела са
реалним стањем, што је само потврдило чињеницу да се модел у изворном облику
и без калибрације за конкретне услове не може употребљавати ван подручја за које
је израђен.
Формирање самог модела изискује велика улагања и време, посебно ако се у
обзир узме да свака локација може да произведе низ различитих фактора и
променљивих чије комбинације имају различит утицај на настанак саобраћајних
незгода. Оно што је општеприхваћено у свету је уопштен сет параметара у које
спадају карактеристике коловоза и ПГДС. Са тим у вези је и предлог да се
иницијални модел прављен за наша подручја састоји од комбинације фактора
ПГДС-а, карактеристика пута, броја приступа и раскрсница на одсеку, просечном
брзином тока и/или процентом прекорачења брзине. За све остале параметре за које
се истраживањем утврди да су од значаја за настанак саобраћајних незгода,
имплементација у модел би се вршила једноставном калибрацијом базног модела за
дефинисане услове.
7.
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ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA DRŽAVNIM
PUTEVIMA - OPŠTINA KRALJEVO
ANALYSIS OF OPERATING AND EXCEEDED SPEEDS ON STATE
ROADS IN MUNICIPALITY OF KRALJEVO
Vladan Tubić1, Draženko Glavić2, Nemanja Stepanović3, Marina Milenković4,
Marijo Vidas5
Rezime: Ograničenja brzine predstavljaju važan element svake politike upravljanja brzinama.
Međutim, postavljanje ograničenja brzina ne znači automatski poštovanje zahtevanih brzina od
strane vozača. Neadekvatno postavljeno ograničenje brzine predstavlja jedan od razloga zašto vozači
prekoračuju brzinu. Cilj ovog rada je da se analizira podobnost postavljenih ograničenja brzina i
poštovanje od strane vozača na državnim dvotračnim putevima opštine Kraljevo. Od 480
savremenih automatskih brojača koji detektuju i brzine saobraćajnog toka na vangradskoj putnoj
mreži Srbije, u fokusu ovog rada je 11 lokacija na teritoriji opštine Kraljevo. Empirijskim
istraživanjima su utvrđene vrednosti ograničenja brzina na izabranim lokacijama i vrednosti
maksimalnih - slobodnih brzina toka. U radu su takođe, korišćenjem analitičkih modela i metoda,
utvrđene slobodne brzine vozila, eksploatacione brzine toka, realne eksploatacione brzine vozila sa
ABS-a i analizirane razlike između slobodnih i ograničenih brzina. Istraživanje je pokazalo da što
je razlika između slobodne i ograničene brzine veća to je i procenat vozača koji ne poštuju
ograničenje brzine veći. Brzina vozila predstavlja srž problema u bezbednosti saobraćaja, i stoga
upravljanje brzinama mora predstavljati kompromis između bezbednosti i efikasnosti saobraćaja.
Sumarni rezultati ovog rada ukazuju na dominantnu nepodobnost i pitanje kredibiliteta postavljenih
ograničenja i potrebu za preispitivanjem kompletnog koncepta upravljanja brzinama.
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Ključne reči: upravljanje brzinama, kredibilitet ograničenje, realne brzine
Abstract: Speed limits represent an important element of any speed management policy. However,
posted speed limits are often disrespected by drivers. Inadequately set speed limit on road is one of
the main reasons why drivers overrun speed. The aim of this paper is suitability analysis of posted
speed litmits on two-lane state roads in Municipality of Kraljevo. Of the 480 modern automatic
traffic counters on Serbian road network, that apart from traffic volume also detect traffic flow speed,
the focus of this paper is on 11 locations in Municipality of Kraljevo. Posted speed limits and freeflow speeds are empiricaly determined for selected locations. Free-flow speeds and operating speeds
are also determined by the use of analytical models and compared with speed sample collected from
traffic counters. The research showed that percentage of drivers who do not respect posted speed
limits is higher as the difference between free-flow speed and limited speed is greater. Vehicle speed
is the core element in traffic safety problems, hence speed management must provide compromise
between traffic efficency and safety. Results of this paper show dominant inappropriateness and the
question of the credibility of posted speed limits as well as the need to review complete speed
management concept.
Keywords: speed management, credibility of posted speed limits, operating speeds

1.

UVOD

Ograničenja brzine predstavljaju važnu meru za postizanje efikasnog i bezbednog
saobraćajnog toka. U idealnom slučaju, putno okruženje i ograničenje brzine bi trebalo da
budu koherentni i konzistentni, tako da većina vozača vozi u skladu sa postavljenim
ograničenjem brzine. Ograničenja brzine predstavljaju jedan od elemenata politike
upravljanja brzinama, koja ima za cilj harmonizaciju brzine saobraćajnog toka, u skladu
sa uslovima u toku, kako bi se postiglo maksimiziranje kapaciteta i nivoa usluge
posmatrane deonice, odnosno minimizirali troškovi i rizici nastanka saobraćajnih
nezgoda.
Pregledom iskustava brojnih zemalja, izdvojeno je četiri karakteristične metode za
postavljanje ograničenja brzine (TRB, 1998, MnDOT, 2012):
 Inženjerska metoda: određivanje 85. percentila distribucije brzine
saobraćajnog toka, kako bi se osiguralo da ograničenja budu prihvatljiva za
većinu vozača.
 Ograničenja brzine u skladu sa geometrijskim elementima puta (minimalni
radijusi, uzudužni nagibi, širina kolovoza itd.).
 Postavljanje ograničenja brzine u skladu sa okolinom puta (stambene i
komercijalne zone, vangradska područja).
 Postavljanje ograničenja brzine sa ciljem minimiziranja ukupnih društvenih
troškova (troškovi eksploatacije, saobraćajnih nezgoda, zagađenja, buke itd.)
Metode postavljenja ograničenja brzine se u praksi često zasnivaju na kombinaciji
navedenih principa, kao i drugih faktora na konkretnim deonicama i uslovima puta.
Ograničenja brzine su važan element svake politike upravljanja brzina. Međutim,
postavljanje ograničenja neće automatski dovesti do poštovanja zahtevane brzine. Na svim
kategorijama puteva, prekoračenje ograničenja brzine je veoma često. Generalno je
utvrđeno da 40-50% vozača vozi brže od postavljenog ograničenja brzine (OECD/ECMT,
2006). U istraživanju koje je sproveo Brake (2004), 68% vozača je izjavilo da su
prekoračili ograničenje brzine u godini pre istraživanja, a 85% je priznalo da ponekad ne
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poštuje postavljeno ograničenje brzine. Vozači često navode prekoračenje ograničenja
brzine kao aktivnost u kojoj učestvuju (DfT, 2010).
Mnoge studije o brzinama su pokazale da će pažljivi vozači voziti pri brzini koju
diktiraju putni i saobraćajni uslovi, ne pridavajući značaj postavljenom ograničenju brzine.
S obzirom na pomenute rezultate vozači će, ukoliko smatraju postavljeno ograničenje
brzine nekredibilnim za datu deonicu, u velikoj meri ignorisati to ograničenje i doneti
sopstvenu odluku o odgovarajućoj brzini kretanja. I konačno, ako ograničenja brzine nisu
po pravilu u skladu sa tehničko-eksploatacionim karakteristikama puta i putnog okruženja,
vozači mogu dovesti u pitanje sistem ograničenja brzine u celini. Ovu pretpostavku je
potvrdilo nekoliko studija. Kanellaidis et al. (1995) je zaključio da je najvažniji razlog za
nepoštovanje ograničenja to što vozači smatraju da ograničenja brzine nisu uvek realna.
Jedan od ključnih faktora koji utiče na izbor brzine vozača je kredibilitet postavljenog
ograničenja brzine (OECD, 2006; Van Schagen et al, 2004; Van Nes et al, 2008).
Goldenbeld & van Schagen (2007) navode da se generalno može pretpostaviti da će vozači
voziti u skladu sa postavljenim ograničenjem brzine ako ga smatraju razumnim ili
''kredibilnim". Nasuprot tome, ako postavljeno ograničenje brzine nije u skladu sa
ograničenjem koje vozači smatraju odgovarajućim, s obzirom na odgovarajuće
karakteristike puta, onda postavljeno ograničenje brzine može biti ignorisano od strane
vozača. Goldenbeld & van Schagen (2007) dalje navode da, ako se u sistemu često
pojavljuju ograničenja brzine koja su nekredibilna, čitav sistem upravljanja brzinama
može biti doveden u pitanje. Gardner & Rockwell (1983) su došli do nalaza da vozači
imaju veću tendenciju da se pre oslanjaju na svoje sopstvene procene o odgovarajućoj
brzini, nego na postavljeno ograničenje brzine.
Prethodno navedeno, pored problema efikasnosti saobraćajnog toka, ima izraziti uticaj
na bezbednost saobraćaja. Naime, velika disperzija brzina u toku dovodi do povećanog
rizika nastanka saobraćajnih nezgoda. Što je veća razlika u brzinama vozila veći je i broj
saobraćajnih nezgoda (Aarts and Van Schagen, 2006; Montella et al., 2015) i težina
posledica saobraćajnih nezgoda (Yu and Abdel-Aty, 2014a, 2014b). Hashim (2006) je
utvrdio da apsolutna razlika između ograničenja brzine i 85. percentila brzine vozila u toku
ima ključnu ulogu kod saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili teško povređenim licima.
Hashim (2006) je u svom radu došao do nalaza da sa povećanjem ove razlike raste broj
saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima. Do sličnog zaključka su
ranije došli Milton and Mannering (1998).
Cilj ovog rada predstavlja analizu kredibiliteta postavljenih ograničenja brzina i
poštovanje od strane vozača na državnim dvotračnim putevima na teritoriji opštine
Kraljevo.

2.

METODOLOGIJA

U okviru rada, sprovedena je detalјna analiza prekoračenja brzina na 12 lokacija
postojećih automatskih brojača saobraćaja (u daljem tekstu ABS), koji su postavljeni na
deonicama državnih puteva na teritoriji opštine Kraljevo. Analiza je obuhvatila snimljene
brzine na automatskim brojačima saobraćaja u periodu od 5 godina (2011 – 2015), kao i
analizu slobodnih brzina vozila na predmetnim deonicama, koja zavisi od tehničkoeksploatacionih i karakteristika saobraćajnog toka. U okviru analize izvršen je proračun
prosečne eksploatacione brzine, 85. percentila, kao i detaljno istraživanje prekoračenja
ograničenih brzina u zonama ABS. Pri obradi podataka korišćene su metode deskriptivne
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i analitičke statistike korišćenjem softverskom paketa IBM SPSS Statistics v. 21. Za
deskripciju su korišćene apsolutne (n) i relativne frekvencije (%). Za procenu značajnosti
povezanosti korišćena neparametarska Spearman-ova korelacija ranga (ρ), budući da su
raspodele numeričkih varijabli statistički značajno odstupale od normalne raspodele.
Postavljena je nulta hipoteza (H0) koja glasi: ne postoji statistički značajna povezanost
između razlike u slobodnoj brzini i postavljenom ograničenju brzine i procenta vozača
koji ne poštuju postavljeno ograničenje brzine i radna hipoteza (Ha) koja glasi: postoji
statistički značajna povezanost između razlike u slobodnoj i ograničenoj brzini i procenta
vozača koji prekoračuju postavljeno ograničenje brzine. Prag statističke značajnosti (α)
postavljen je na 5%. Stoga, ukoliko je p≤0,05, odbacuje se H0 i prihvata Ha. Ukoliko je
p>0,05 prihvata se H0.

3.
3.1.

REZULTATI SA DISKUSIJOM
Analiza prekoračenja ograničenja brzina na osnovu podataka sa ABS-a

Kao što je već navedeno, analiza je obuhvatila 12 ABS koji se nalaze na deonicama
dvotračnih državnih puteva koje prolaze kroz opštinu Kraljevo. (Slika 1) Automatski
brojači saobraćaja kontinualno tokom cele godine, beleže sve merodavne podatke
saobraćajnog toka, uključujući i brzine vozila. Model proračuna slobodnih brzina vozila
na deonicama puteva na kojima su pozicionirani analizirani ABS, zahteva detaljne
tehničko eksploatacione karakteristike kao i poznavanje osnovnih karakteristika
saobraćajnog toka (tabela 1). Slobodna brzina je proračunata za 11 deonica, s obzirom da
deonica 41001 (Beranovac – Mataruška Banja) ima pretežno gradsku strukturu (kružne
raskrsnice, svetlosne signale itd.), dok su na deonici 02222 (Mrčajevci – Kraljevo) prisutna
2 ABS.

Slika 1. Lokacija analiziranih ABS

Potrebno je napomenuti da su slobodne brzine proračunate u zoni ABS (1000 m levo
i desno od brojača) kako bi predstavljale reprezentativne vrednosti brzinama detektovanim
na brojačima.
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Tabela 1. Slobodne brzine na posmatranim deonicama
Red.
Broj
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10

ID ABS

ID deonice

Naziv deonice

VSL (km/h)

1041
1040 (Ušće)
1159
(Konarevo)
1158
(Čibukovac)
1157
(Mrčajevci)
1039 (Kraljevo
1)
1025 (Kraljevo
2, obil.)
1215
(Vitkovac)
1064 (Kraljevo
3.)
1306 (Drakčići)
1024 (Ratina)

02227
02226
02225

Bare-Biljanovac
Ušće-Bare
Mataruška Banja-Ušće

91
95

02224
02222

Kraljevo (Jarčujak)-Mataruška
Banja
Mrčajevci-Kraljevo

02222

Mrčajevci-Kraljevo

02311

Ratina-Kraljevo (Kamidžora)

02407

Ravni Gaj-Vitanovac

02408

Vitanovac-Kraljevo (Kamidžora)

17905
20901

Drakčići-Kraljevo (Jarčujak)
Ratina-Kraljevo (Beranovac)

88
92
90
90
84
92
82
81
94

Analiza 85. percentila i prosečnih vrednosti brzina, podrazumevala je ispitivanje u
periodu od 2011. do 2015. godine. Na osnovu dobijenih vrednosti brzina, standardna
devijacija u opsegu od 0 do 2,41, pokazuje minimalne razlike u vrednostima brzina
saobraćajnog toka po godinama. Zbog toga su u daljoj analizi korišćene vrednosti brzina
iz 2015. godine. U tabeli 2 prikazana je detaljna analiza prekoračenja brzina na 12
posmatranih deonica državnih puteva na teritoriji opštine Kraljevo.
Tabela 2. Uporedna analiza prekoračenja brzina na deonicama
Prekoračenje (%)
0-10
10-20
20-40
ID ABS
Poštuje Prekoračuje
(km/h) (km/h)
(km/h)
1041 (Biljanovac)
60,69
39,31
54,72
28,27
15,29
1040 (Ušće)
32,79
67,21
37,41
30,79
27,20
1159 (Konarevo)
28,83
71,17
55,16
32,13
11,60
1158 (Čibukovac)
82,67
17,33
66,57
22,04
9,92
1157 (Mrčajevci)
51,38
48,62
46,48
27,20
20,78
1039 (Kraljevo 1)
48,29
51,71
67,39
24,58
7,85
1025 (Kraljevo 2, obil,)
19,84
80,16
43,07
31,49
22,29
1215 (Vitkovac)
62,53
37,47
54,66
27,81
15,32
1064 (Kraljevo 3,)
85,83
14,17
65,88
22,73
10,05
1306 (Drakčići)
96,93
3,07
82,85
14,63
2,42
1024 (Ratina)
35,17
64,83
64,37
25,00
9,81
1023 (Ribnica)
79,28
20,72
80,76
14,52
4,34

>40
(km/h)
1,71
4,60
1,11
1,48
5,54
0,19
3,16
2,21
1,34
0,10
0,82
0,39

Na osnovu sprovedene analize prekoračenja brzina, može se uočiti da je na velikoj
većini deonica prisutno prekoračenje ograničenih brzina. Na pojedinim deonicama se
uočavaju veliki procenti prekoračenja, koja se kreću i do 80% što jasno ukazuje na
prisustvo ograničenja brzine koje nije u skladu sa geometrijskim karakteristikama i
uslovima saobraćajnog toka na deonici. Može se uočiti da sve deonice na kojima su
prisutna manja prekoračenja ograničenih brzina imaju relativno visoke vrednosti
211

Vladan Tubić, Draženko Glavić, Nemanja Stepanović, Marina Milenković, Marijo Vidas
ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA - OPŠTINA
KRALJEVO

ograničenja (80 km/h), što je u skladu sa očekivanjima daljinskih saobraćajnih tokova u
pogledu vremena putovanja, procenta vremenskih zastoja i eksploatacionih troškova. Na
deonicama sa nižim ograničenjem brzina, prisutna su veća prekoračenja. Posebnu analizu
zaslužuju deonica sa ograničenjem brzine od 60 km/h, s obzirom da je reč o deonicama
koje ne prolaze kroz naselja (brzina ograničena na 50 km/h) a čija vrednost nije u skladu
sa funkcionalnim rangom puta u mreži.
Radi detaljnijeg prikaza problema prekoračenja brzine, prikazana je i analiza po
klasama. Prvu klasu predstavljaju prekoračenje koja su do 10 km/h veća, što se može
pripisati lošijoj proceni brzine itd. Sledeća klasa (10 – 20 km/h) obuhvata brzinu koja po
Zakonu o bezbednosti saobraćaja predstavlja granicu u naselju od koje vozači dobijaju
kaznenu meru zabrane upravljanja (>20 km/h), odnosno veću cenu kazne u slučaju
prekoračenja van naselja. Klasa prekoračenja od 30-40 km/h obuhvata brzinu koja po
Zakonu o bezbednosti saobraćaja predstavlja granicu van naselja od koje vozači dobijaju
kaznenu meru zabrane upravljanja (>40 km/h).
Analiza je obuhvatila i proračun prosečne brzine odnosno 85. percentila brzine, koji
kao što je već opisano, spada u jednu od metoda određivanja ograničenja brzina. U tabeli
3 date su vrednosti slobodnih brzina, prosečnih eksploatacionih brzina dobijenih na
osnovu podataka sa ABS-a (VeABS), vrednosti 85. percentila brzine vozila u toku na
razmatranim deonicama, kao i vrednosti ograničenih brzina za svaku od razmatranih
deonica.
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabela 3. Uporedna analiza ostvarenih i prekoračenih brzina
%
Vsl
Vpros
V85
Vogr ∆(Vsl - Vogr)
ID brojača
(km/h)
prekor.
(km/h) (km/h) (km/h) (km/h)
1041 (Biljanovac)
91
76
92.52
80
11
39,31
1040 (Ušće)
95
77
95.36
70
25
67,21
1159 (Konarevo)
88
55
67.39
50
38
71,17
1158 (Čibukovac)
92
68
82.02
80
12
17,33
1157 (Mrčajevci)
90
80
98.34
80
10
48,62
1039 (Kraljevo 1)
90
59
71.46
60
30
51,71
1025 (Kraljevo 2)
84
69
84.15
60
24
80,16
1215 (Vitkovac)
92
74
91.91
80
12
37,47
1064 (Kraljevo 3)
82
66
79.61
80
2
14,17
1306 (Drakčići)
81
56
69.51
80
1
3,07
1024 (Ratina)
94
63
75.00
60
34
64,83
1023 (Ribnica)
52
63.42
60
20,72

Iz Tabele 3 može se videti da kod većine razmatranih deonica postoji velika razlika
između slobodnih i ograničenih brzina, što ukazuje na to da putni i saobraćajni uslovi koji
vladaju na ovim deonicama dozvoljavaju da se vozila kreću većim brzinama od
dozvoljenih. Dobijeni rezultati takođe pokazuju da veći procenat vozača ne poštuje
postavljeno ograničenje brzine na deonicama na kojima je razlika između slobodne i
ograničene brzine veća. Može se uočiti da je na pojedinim deonicama vrednost 85.
percentila brzine manja od vrednosti ograničenja, što bi takođe trebalo ispitati. Međutim,
na većini deonica je ova vrednost veća od ograničene brzine, što ukazuje da postavljena
ograničenja nisu kredibilna.
Da bi se ispitala povezanost između razlike u slobodnoj i ograničenoj brzini ∆(VslVog) i procenta vozača koji ne poštuju postavljeno ograničenje brzine korišćena je
neparametarska Spirmanova korelacija ranga (ρ), čiji su rezultati prikazani u tabeli 4 i na
slici 2. Imajući u vidu da je vrednost Spirmanovog koeficijenta korelacije pozitivna, i s
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obzirom da ona iznosi 0,797, može se zaključiti da postoji statistički značajna - jaka
pozitivna korelacija između razlike slobodne i ograničene brzine i procenta vozača koji ne
poštuju postavljeno ograničenje brzine. Dobijeni rezultati potvrđuju polaznu hipotezu da
što je razlika između slobodne i ograničene brzine veća veći je i procenat vozača koji ne
poštuju postavljeno ograničenje brzine (ρ=0,797; p=0,003). Jednačina zavisnoti razlike
slobodne i ograničene brzine kao i procenta prekoračenja je sledećeg oblika:
Tabela 4. Spirmanov koeficijent korelacije
Procenat vozača
koji ne poštuje ograničenje
0,797
Razlika između slobodne ρ
0,003
i ograničene brzine
p
∆(Vsl-Vog)
11
n

Slika 2. Zavisnost razlike slobodne i ograničene brzine i procenta prekoračenja
ograničenja

4.

ZAKLJUČAK

Sprovedeno istraživanje je pokazalo da veliki procenat vozača ne poštuje postavljeno
ograničenje brzine i da je neophodno ispitati kredibilitet postavljenih ograničenja brzina
na deonicama državnih dvotračnih puteva koje prolaze kroz opštinu Kraljevo.
U radu su pored analize prekoračenja ograničene brzine utvrđene vrednosti slobodnih
brzina vozila, kao i prosečnih vrednosti odnosno vrednosti 85. percentila brzina vozila sa
ABS. Važno je istaći da su slobodne brzine proračunate u zoni ABS, na oko 1000 m levo
i desno od brojača, kako bi predstavljale reprezentativne vrednosti brzinama detektovanim
na brojačima.
Kredibilno ograničenje brzine se definiše kao ograničenje brzine koje je u skladu sa
percepcijom vozača uslovljenom putnim i saobraćajnim uslovima. Izgled puta i njegovo
okruženje bi trebalo da učine određeno ograničenje brzine logičnim i kredibilnim. Osim
toga, potrebno je naglasiti da se za kredibilitet ograničenja najčešće ne može usvojiti
jedinstvena vrednost već merodavni opseg.
Ako ograničenje brzine nije kredibilno, postoje dve mogućnosti da se problem reši: ili
promeniti postojeće ograničenje brzine ili menjati elemente puta i okoline. Redefinisanje
postojećeg ograničenja na osnovu sprovedene sistemske analize može značiti povećanje
ili smanjenje postojećih vrednosti, kao i primenu pojedinih projektantskih mera u skladu
sa uslovima saobraćajnog toka.
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Analiza kredibiliteta postavljenih ograničenja brzina mora da uzme u obzir brojne
faktore kao što su funkcionalna uloga puta u mreži, tehničko-eksploatacione karakteristike
puta i uslovi u saobraćajnom toku.
U ovom radu je, na primeru opštine Kraljevo, prikazan celokupan postupak detaljne
analize kredibiliteta i poštovanja postavljenih ograničenja brzine. Druge lokalne zajednice
bi trebale da slede ovaj primer, odnosno da primenom navedene metodologije ispitaju
kredibilitet postavljenih ograničenja brzina u okviru svojih područja.
U daljem radu bi trebalo nastaviti sa analizama i terenskim istraživanjima kako bi se
sistemski rešio problem neadekvatnih ograničenja i unapredila homogenizacija brzina
vozila u toku. Na taj način bi se pored povećanja efikasnosti smanjio rizik nastanka
saobraćajnih nezgoda. Takođe, trebalo bi nastaviti sa razvojem integrisanja baze podataka
o prekoračenjima brzina sa bazom podataka o saobraćajnim nezgodama kako bi se utvrdila
zavisnost između procenta prokoračenja limitiranih brzina i bezbednosti saobraćaja. Sa
postavljanjem krediblnih ograničenja procenat prekoračenja ograničenja brzina bi bio
manji, time bi se postigla manja disperzija brzina vozila u toku, a posledično poboljšana i
efikasnost i bezbednost saobraćaja.

5.

LITERATURA
[1] Aarts, L,, & van Schagen, I, (2006), Driving speed and the risk of road crashes: A review,
Accident Analysis & Prevention, 38(2), 215–224.
[2] Brake Road Safety Charity. (2004). The Green Flag Report on Safe Driving 2004 Part
two: Speed. Brake.
[3] Department for Transport. (2010). Understanding Public Attitudes to Road user Safety –
Literature Review: Final Report, Road Safety Research Report No. 112.
[4] Gardner, D. J., & Rockwell, T. H. (1983). Two views of motorist behavior in rural freeway
construction and maintenance zones: The driver and state highway patrolman. Human
Factors, 25, 415–424.
[5] Goldenbeld, C., & van Schagen, I. (2007). The credibility of speed limits on 80 km/h rural
roads: The effects of road and person(ality) characteristics. Accident Analysis &
Prevention, 39(6), 1121–1130.
[6] Hashim, I. (2006). Exploring the relationship between safety and the consistency of
geometry and speed on rural single carriageway. Proceedings of 38th UTSG annual
meeting. Dublin, Ireland: Trinity College Dublin.
[7] Kanellaidis, G,, Golias, J,, & Zarifopoulos, K, (1995), A survey of drivers’ attitudes
toward speed limit violations, Journal of Safety Research, 26, 31–40.
[8] Milton, J., Mannering, F. (1998). The relationship among highway geometrics, trafficrelated elements and motor-vehicle accident frequencies. Transportation, 25, 395–413.
[9] Minnesota Department of Transportation. (2012). Methods for Setting Posted Speed
Limits. MnDOT, Washington, D.C.
[10] Montella, A., Imbriani, L.L. (2015). Safety performance functions incorporating design
consistency variables. Accident Analysis and Prevention, 74, 133–144.
[11] Organisation for Economic Co-operation and Development and European Conference of
Ministers of Transport, (2006), Speed management, Paris, France.
[12] Transportation Research Board. (1998). Special Report 254: Managing Speed: Review of
Current Practice for Setting and Enforcing Speed Limits. TRB, National Research
Council, Washington, D.C.
[13] Van Nes, N., Houtenbos, M., & Van Schagen, I. (2008). Improving speed behaviour: the
potential of in-car speed assistance and speed limit credibility. IET Intelligent Transport
Systems, 2(4), 323-330.

214

13. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik, 18-21. april 2018.

[14] Van Schagen, I. N. L. G., Wegman, F. C. M., & Roszbach, R. (2004). Safe and credible
speed limits: A strategical exploration. R2004-12. Leidschendam: SWOV Institute for
Road Safety Research.
[15] Yu, R., Abdel-Aty, M. (2014a). Analyzing crash injury severity for a mountainous
freeway incorporating real-time traffic and weather data. Saf. Sci. 63, 50–56.
[16] Yu, R., Abdel-Aty, M. (2014b). An optimal variable speed limits system to ameliorate
traffic safety risk. Transport. Res. Part C: Emerg. Technol. 46, 235–246.

215

ПОЗИВАМО ВАС НА
XIV Међународну Конференцију
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ
АПРИЛ, 2019.
www.bslz.org
WE INVITE YOU TO
XIV International Conference
ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY
APRIL, 2019

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

13th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 18 – 21, 2018.

УТИЦАЈ СТАРОСТИ ВОЗИЛА НА НИВО ТЕХНИЧКИХ
НЕДОСТАТАКА ОДАБРАНИХ СИСТЕМА ВОЗИЛА НА ПОДРУЧЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
INFLUENCE OF VEHICLE AGE ON THE FAILURE RATES OF
CERTAIN VEHICLE SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Ђорђе Петровић1, Далибор Пешић2, Радомир Мијаиловић3
Резиме: У односу на друге факторе, утицај фактора возило на безбедност саобраћаја није
превише истражен у досадашњим студијама. Фактор возило, у зависности од истраживања,
као утицајни фактор доприноси до 28% саобраћајних незгода. Према званичним
статистичким извештајима на подручју Републике Србије, утицај возила препознат је као
утицајни фактор код 12% саобраћајних незгода са погинулим лицима. У овом раду
испитивано је како старост возила утичe на ниво техничких недостатака, који могу довести
до отказа појединих система што може проузроковати саобраћајну незгоду. Системи који су
били испитивани су кочиони систем, предњи трап, видљивост и пнеуматици. На основу
спроведене анализе уочене су године старости возила у којима је нарочито повећан ризик од
појаве недостатка возила.
Кључне речи: возило, технички недостаци, старост возила, системи возила, утицајни фактор
Abstract: Compared to the other factors, the influence of the vehicle factor on road safety has not
been examined too much. Depending on the researches, the vehicle factor, as contributing factor
contributes to 28% of road traffic accidents. According to the official statistical reports, on the
territory of the Republic of Serbia, the vehicles are recognized as contributing factor up to 12% of
fatal traffic accidents. This paper examined how vehicle age influence on the level of vehicle
failures, which can lead to big failures of some systems and cause a road traffic accident. Vehicle
systems that were examined were a braking system, suspension, visibility, and tires. Based on the

Ђорђе Петровић, асистент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305,
Београд, Република Србија, dj.petrovic@sf.bg.ac.rs
2
др Далибор Пешић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе
Степе 305, Београд, Република Србија, d.pesic@sf.bg.ac.rs
3
др Радомир Мијаиловић, редовни професор, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе
Степе 305, Београд, Република Србија, radomirm@sf.bg.ac.rs
1

217

Ђорђе Петровић, Далибор Пешић, Радомир Мијаиловић
УТИЦАЈ СТАРОСТИ ВОЗИЛА НА НИВО ТЕХНИЧКИХ НЕДОСТАТАКА ОДАБРАНИХ СИСТЕМА
ВОЗИЛА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

analysis, we noticed the years of the vehicle age where the risk of a failure of the vehicle was
particularly high.
Keywords: vehicle, failure, vehicle age, vehicle systems, contributing factor

УВОД

1.

Утицај фактора возило на настанак саобраћајне незгоде није лако проценити,
имајући у виду да полиција на лицу места нема времена, вештине и мотивације да
темељније прегледа возило, дешава се да се утицај овог фактора потцењује
(Rechnitzer et al., 2000). Одређени број аутора бавио се испитивањем утицаја
фактора возило на настанак саобраћајне незгоде. Утицај фактора возило на настанак
саобраћајне незгоде процењује се од 1% на Јамајци (Jacobs & Sayer, 1983) до 28%
на Тајланду (Tanaboriboon et al., 2005). У Табели 1 приказани су проценти
саобраћајних незгода којима је допринео фактор возило у великом броју земаља.
Значајне разлике у овим процентима резултат су различитих метода прикупљања
података о саобраћајној незгоди и значајне разлике у окружењу и стању возила од
државе до државе (van Schoor et al., 2001). Поред тога, не треба занемарити и период
када су вршена истраживања.
Табела 1. Проценат саобраћајних незгода којима је допринео фактор возило

Извор

Jacobs & Sayer (1983)
Paine (1994)
van Schoor et al. (2001)
PIARC (2003)
Tanaboriboon et al. (2005)
Cuerden et al. (2011)
NZMT (2017)
Kukić et al. (2015)
Marković & Lipovac (2017)
АБС (2017)

Локација
Јамајка (1977)
Гана (1974)
Боцвана (1976)
Малезија (1976)
Аустралија
ЈАР (1996)
ЈАР (1997)
ЈАР (1998)
самостално
комбиновано
Тајланд (2002)
Велика Британија
Нови Зеланд (2005-2016) - ПОГ
Нови Зеланд (2005-2016) - ПОВ
Србија - БГ (2014)
Србија - БГ (2016)
Србија - СВИ
Србија - ПОГ

Утицај фактора
возило
1%
16%
12%
1%
12%
3%
2%
3%
2%
13%
28%
3%
3-9%
1-3%
3%
3%
3%
12%

Док је у свету већина студија, које су се бавиле испитивањем утицаја фактора
возило на настанак саобраћајне незгоде, спроведена крајем 20. века, на подручју
Републике Србије испитивање утицајних фактора на настанак саобраћајне незгоде
почиње тек недавно. Кукић et al. (2015) спроводи пилот истраживање на подручју
Града Београда којим обухвата 18 саобраћајних незгода. Детаљном анализом
утврђено је да утицајни фактор „неисправност возила“ има удео од 3,4% у укупном
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броју опредељених утицајних фактора. До сличних резултата дошли су и Марковић
и Липовац (2017). Они су анализирали, применом дубинских анализа, 38
саобраћајних незгода са смртним исходом на подручју Града Београда и установили
да је у 2,6% незгода главни утицајни фактор била неисправност возила. Према
Интегрисаној бази података о обележјима безбедности саобраћаја (АБС, 2017)
током 2016. године фактор возило је био утицајни фактор код 3% свих саобраћајних
незгода. Међутим, када се посматрају само саобраћајне незгоде са погинулим удео
фактора возило расте до 12%. Најутицајнији дефинисани утицајни фактори возила
су „неисправност уређаја за заустављање“ (20% код саобраћајних незгода са
погинулим и 13% код саобраћајних незгода са повређеним), „неисправност светала
или показивача правца“ (19% и 17%, респективно) и „неодговарајући, неисправни
или лоше надувани пнеуматици“ (5% и 15%, респективно).
Постојање техничког недостатка је слабо, али статистички значајно повезано са
повећањем ризика од незгоде (Christensen & Elvik, 2007). Према истом
истраживању, са појавом једног техничког недостатка код возила ризик од настанка
саобраћајне незгоде расте за 3%. Ова студија испитивала је и утицај периодичне
провере техничке исправности возила и установљено је да са порастом нивоа
периодичних техничких провера расте ризик од саобраћајне незгоде. Аутори су ову
чињеницу објаснили претпоставком да возачи након техничке провере возила
почињу да возе неопрезније сматрајући возило безбеднијим. Elvik (2002) је
анализирао утицај техничке провере тешких теретних возила на ризик од
саобраћајне незгоде и утврдио да када би сва тешка теретна возила избегла техничку
проверу, да би проценат саобраћајних незгода са овом категоријом возила порастао
за 5-10%. Ови резултати нису статистички значајни. Технички откази који најчешће
доводе до настанка саобраћајних незгода јесу откази кочионог система и дефекти
пнеуматика (van Schoor et al., 2001). Са порастом старости возила долази до
погоршања техничког стања возила, а такође са старењем возила расте и ризик од
незгоде по пређеном километру (Fosser, 1992). Дакле, постоји могућност да је
пораст ризика од незгоде условљен погоршавањем техничког стања возила.
Према свим досадашњим истраживањима утврђено је да постоји утицај возила
на настанак саобраћајне незгоде. С тим у вези од посебног је значаја испитати које
карактеристике возила утичу на ниво неисправности система возила. Различити
аутори посматрали су исправност неколико система возила. Keall & Newstead (2013)
приказали су да су четири система возила код којих су најчешће уочени недостаци
на подручју Новог Зеланда светла (25%), пнеуматици (18%), систем за
ослањање/управљање (15%) и кочиони систем (12%). Слични резултати забележени
су и у Уједињеном Краљевству, са очекиваном разликом у процентима, светла (7%),
пнеуматици (8%), систем за ослањање (13%) и кочиони систем (10%) (DfT, 2016).
Посматрајући карактеристике возила, најчешће су испитивани старост и пређена
километража возила. Са порастом старости возила расте и ниво техничких
недостатака система возила (Ergun, 1987; Flora Jr., 1980; Keall & Newstead, 2013;
Peck et al., 2015). Посматрајући четири система која најчешће имају неисправности,
установљено је да са порастом старости возила средњи број техничких недостатака
ових система расте (Keall & Newstead, 2013). У студији спроведеној у Пенсилванији
у петогодишњем периоду, ниво техничких недостатака возила значајно расте до 8.
године старости, када достиже стопу од 20% и остаје у границама до 25% са даљим
старењем возила (Peck et al., 2015).
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Унапређење техничког стања возила и смањивање вероватноће појаве
изненадног отказа неког од система може утицати на допринос фактора возило
настанку саобраћајне незгоде. Циљ овог рада је да испита у којим специфичним
тренуцима старости возила долази до пораста нивоа техничких недостатака.
Системи возила који су били предмет испитивања су: кочиони систем, предњи трап,
видљивост и пнеуматици.

2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Подаци

На подручју Републике Србије не врши се организовано и јединствено
прикупљање података са техничких прегледа и редовних сервисирања возила. Из
тог разлога контактирано 12 овлашћених дистрибутера више произвођача возила са
молбом да доставе податке са редовног сервисирања возила у својим овлашћеним
сервисима. На овај начин прикупљен је узорак од 125.091 возила, старости до 15
година.
Подаци су прикупљени на подручју Републике Србије у периоду од јануара до
новембра 2016. године. Подаци добијени од дистрибутера имају одређене
специфичности које у извесној мери ограничавају могућности анализе. Наиме,
возила нису посматрана појединачно, већ као група возила одређеног произвођача,
типа и старости. Оформљена база података показује колико техничких недостатака
има у оквиру те групе за сваки посматрани систем возила, онемогућавајући сазнања
о евентуалним вишеструким недостацима једног возила. Посматрајући
свеобухватно, на узорку је забележено 18.613 (14,9%) техничких недостатака
кочионог система, 48.254 (38,6%) предњег трапа, 21.585 (17,3%) видљивости и
12.603 (10,1%) пнеуматика. Резултати на подручју Републике Србије лошији су у
односу на високо развијене земље света, као што су Нови Зеланд (Keall & Newstead,
2013) и Уједињено Краљевство (DfT, 2016).
2.2.

Анализа

Анализа прикупљених података извршена је у статистичком софтверском пакету
IBM SPSS Statistics 20.
У првом кораку извршена је анализа промене нивоа техничких недостатака у
зависности од старости возила. Како би се боље уочиле промене нивоа техничких
недостатака подаци су посматрани тако да обухватају само две узастопне године
(нпр. возила старости једну и две године, возила старости две и три године итд.). На
овај начин креирано је 14 нових база података. Као мера повезаности између
променљивих ниво техничких недостатака и старости возила изабран је Пирсонов
C-коефицијент. Овај параметар погодан је за описивање величине асоцијативности
између две или више дискретних променљивих и израчунава се према следећој
формули:
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𝐶=√

𝜒2

(1)

𝜒2 +𝑛

Где χ2 представља вредност χ2 теста независности, а n величину узорка над којим
је спроведе посматрани тест. На посматраном узорку вредност C-коефицијента
креће се од 0 до 0,707, с обзиром да се испитује повезаност две променљиве које
могу да имају две вредности. На пример, старост возила две или три године и
постојање техничких недостатака, да или не. У општем случају максимална
вредност Пирсоновог C-коефицијента израчунава се на следећи начин:
𝑞−1

𝐶𝑚𝑎𝑥 = √

(2)

𝑞

У претходном изразу број q представља мању вредност од броја редова и колона.
Статистички значајни резултати сматрају се они код којих ризик од грешке није
већи од 5%.

3.

РЕЗУЛТАТИ

Техничка неисправност система возила

Свеобухватним испитивањем утицаја старости на степен техничких недостатака
система возила може се видети да са порастом старости возила расте и степен
техничке неисправности (Слика 1). Овакав тренд је нарочито изражен код возила
старости од 1 до 4 године. Код кочионог система, видљивости и пнеуматика након
четврте године возила, са даљим повећањем старости возила не долази до већих
промена у стопи неисправности која се креће до 20%. Ниво техничких недостатака
предњег трапа расте и након четврте године старости возила да би максимална стопа
техничке неисправности била достигнута у петнаестој години старости возила.
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Слика 1. Промена нивоа техничке неисправности система возила у зависности од
старости возила
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Табела 2. Вредности Пирсоновог C-коефицијента за посматране системе возила у
зависности од старости возила

Старост
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
Просек

Кочиони
систем
0,161
0,042
0,011
0,002
0,009
0,005
0,008
0,006
0,009
0,012
0,005
0,005
0,001
0,000
0,020

Предњи трап

Видљивост

Пнеуматици

0,207
0,117
0,085
0,000
0,065
0,030
0,018
0,018
0,017
0,011
0,007
0,005
0,001
0,003
0,042

0,107
0,043
0,021
0,003
0,004
0,003
0,008
0,005
0,001
0,005
0,009
0,004
0,003
0,002
0,016

0,138
0,074
0,014
0,005
0,004
0,003
0,004
0,010
0,013
0,019
0,012
0,009
0,000
0,002
0,022

Анализом вредности Пирсоновог C-коефицијента (Табела 2 и Слика 2) уочава се
највећи пораст техничких недостатака код раста старости возила са прве на другу
годину старости возила. Код свих система пораст нивоа техничких недостатака у
другој години старости возила је статистички значајан. Слична ситуација се може
уочити и код возила старости 3 године, са том разликом да је пораст нивоа
техничких недостатака мањи у односу на пораст недостатака између прве и друге
године. Са старењем возила са 3 на 4 године уочава се значајан пораст техничких
недостатака код два од четири посматрана система и то код предњег трапа и
видљивости. За разлику од претходних година, анализирајући нивое техничких
недостатака возила старости 4 и 5 година, може се уочити да у овом периоду нема
пораста нивоа недостатака. Даљим растом старости возила уочава се статистички
значајан пораст нивоа техничких недостатака само код предњег трапа. Међутим,
иако статистички значајан, са даљим порастом старости возила вредност
Пиросновог C-коефицијента се смањује, па посматрајући 9 и 10 годину износи 0,017
у односу на 5 и 6 годину када износи 0,065. Код возила старости 10 и 11 година
уочава се једна специфична појава. Наиме, код возила старости 11 година уочава се
статистички значајно мањи број техничких недостатака код пнеуматика у односу на
возила једну годину млађа. Са даљим порастом старости возила, број година нема
статистички значајан утицај на промену нивоа техничких недостатака. Уколико се
посматра просечна вредност Пирсоновог C-коефицијента уочава се да је она највећа
код предњег трапа, након тога, следећи системи по висини посматраног
коефицијента су пнеуматици, кочиони систем и на крају видљивост.
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Слика 2. Промена вредности Пирсоновог C-коефицијента у зависности од старости
возила

4.

ДИСКУСИЈА

Анализом промене нивоа техничких недостатака у зависности од старости
возила може се уочити да за посматране системе стопа недостатака израженије расте
у прве четири године старости возила. Просечна годишња стопа раста нивоа
техничких недостатака посматраних система приказана је на Слици 3. Може се
запазити да је раст просечног годишњег нивоа недостатака у прве четири године од
3 до 7,6 пута већи у односу на раст током посматраног петнаестогодишњег периода.
Уочава се да ниво техничких недостатака након четврте године старости не расте
превише, али се и даље креће на нивоу од 20% за све системе осим предњег трапа,
где наставља да расте са порастом старости, али нешто мање него у прве четири
године.
3,60%

Пнеуматици

10,85%

0,74%

Видљивост

4,46%

0,73%

Предњи трап
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Слика 3. Просечан раст техничких недостатака одабраних система возила
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Детаљнија анализа промене нивоа техничких недостатака може се извршити
анализом Пирсонових C-коефицијената. Порастом старости возила до 3. године
долази до статистички значајног повећања нивоа техничких недостатака код свих
посматраних система возила. Специфично код система предњи трап и видљивост
пораст нивоа техничких недостатака бележи се до 4. године старости. Разлог за
значајан раст у почетним годинама старости може да буде последица два разлога.
Прво, за одређене системе уобичајена је појава већег броја техничких недостатака у
првом периоду експлоатације. Прва фаза се код механичких система назива фаза
разрађивања или фаза раних неисправности, док је код електричних система она
позната под називом фаза укључења (Мијаиловић, 2014). Називи по којима је
позната ова фаза су и фаза дечијих болести и фаза отклања грешака. Други разлог је
претпоставка да се млађа возила возе лошије са аспекта одржавања и бриге о самим
возилима у односу на старија возила (Peck et al., 2015). Даљим растом броја година
долази до престанка статистички значајног раста броја техничких недостатака. За
кочиони систем и пнеуматике престанак раста се бележи у трећој години, за
видљивост у четвртој, а за предњи трап у десетој години старости возила. Разлог за
престанак раста нивоа техничких недостатака може се тражити у већ поменутој
чињеници да возачи са више пажње управљају старијим возилима и одржавају их са
више бриге. Разлике у годинама престанка раста нивоа техничких недостатака код
различитих система појављују се због природе самих система и ове проналаске
треба додатно истражити.

5.

ЗАКЉУЧАК

У овом раду испитиван је утицај старости на ниво техничких недостатака код
четири система возила: кочиони систем, предњи трап, видљивост и пнеуматици.
Свеобухватно гледано, закључци овог рада се не разликују од досадашњих
закључака (Ergun, 1987; Flora Jr., 1980; Keall & Newstead, 2013; Peck et al., 2015),
који наводе да са порастом старости возила долази и до пораста нивоа техничких
недостатака.
Имајући у виду да је Законом о безбедности саобраћаја на путевима дефинисано
спровођење редовних (једногодишњих или полугодишњих) и ванредних техничких
прегледа, креирањем јединствене базе података могуће је добити квалитетан
индикатор безбедности саобраћаја везан за фактор возило. Очекивано, са порастом
процента возила у националној флоти са неким техничким недостатком очекује се
и пораст броја саобраћајних незгода (Christensen & Elvik, 2007), као и пораст
саобраћајних незгода којима је допринео фактор возило. С обзиром да техничке
прегледе на подручју Републике Србије пролазе сва регистрована возила, ово отвара
могућност креирања квалитетне базе података чијом анализом се могу открити које
специфичне карактеристике возила утичу на ниво техничких недостатака.
Иако локалне заједнице немају значајне надлежности везане за техничку
исправност возила, технички неисправних возила утичу на квалитет живота у некој
локалној заједници. Са порастом техничких недостатака возила долази и до раста
броја саобраћајних незгода, загађења животне средине итд. Из тих разлога, од
посебног значаја за локалне заједнице је да скрене пажњу становништву на
техничку исправност возила. Спроведеним истраживањем још једном је потврђено
да старија возила имају већи ниво дефекта. Овај проналазак може помоћи локалним
224

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

заједницама да дефинишу циљну групу на коју је могуће деловати адекватним
мерама у циљу подизања свести становништва о томе колико је значајно да возило
које учествује у саобраћају буде технички исправно.
Без обзира на чињеницу да је овим истраживањем обухваћено преко 125.000
хиљада возила, овај рад има одређена ограничења. Према Националној стратегији
безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.
године (АБС, 2015), просечна старост возила на подручју Републике Србије је преко
16 година. Из тог разлога, може се рећи да приказани узорак не рефлектује реалну
слику старости возила. Такође, непостојање јединствене, унификоване базе
података са техничких прегледа и овлашћених сервисних одржавања представља
додатно ограничење у погледу могућности прикупљања узорка.
Како би будућа истраживања била квалитетнија, неопходно је спровести
одређена унапређења. Једно од најважнијих унапређења је креирање базе података
како техничких прегледа, тако и прегледа возила у овлашћеним сервисима.
Креирање база би значајно унапредило доношење квалитетних закључака. Такође,
у будућим истраживањима, пожељно би било испитати и утицаје других
карактеристика на ниво техничких недостатака, као што су физичке карактеристике
возила (висина, маса, ширина, међуосовинско растојање итд.), техничке
карактеристике (снага мотора, врста погонског горива итд.), експлоатационе
карактеристике (пређена километража итд.) и тип одржавања (корективно,
превентивно итд.).
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ПОНАШАЊА ОДАБРАНИХ КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ – УПОРЕДНА АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЊА
ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДИ САМОПРОЦЕНЕ
BEHAVIOUR OF SELECTED CATEGORIES OF ROAD USERS –
COMPARATIVE ANALYSIS OF RESEARCH BASED ON SELFASSESSMENT METHOD
Борис Антић1, Марко Маслаћ2
Резиме: Познавање понашања учесника у саобраћају на дефинисаном подручју, омогућава
сагледавање стања безбедности саобраћаја, што представља основу у процесу управљања
безбедношћу саобраћаја у оквиру локалних заједница. Свеобухватне, квалитетне и поуздане
резултате о понашањима учесника у саобраћају на одређеном подручју могуће је добити
спровођењем истраживања заснованих на методи самопроцени. Имајући у виду да
безбедност у саобраћају у највећој мери зависи од понашања учесника у саобраћају, у раду
су приказани резултати три спроведена независна истраживања одабраних категорија
учесника у саобраћају на територији Републике Србије. Као циљне групе спроведених
истраживања одабране су најзаступљеније категорије учесника у саобраћају на путевима
(пешаци, возачи приватних возила и професионални возачи). Упоредном анализом добијених
резултата уочене су сличности, али и разлике у исказивању различитих врста понашања
(прекршаји, грешке, пропусти, агресивна и позитивна понашања), што омогућава стварање
шире слике, која помаже у разумевању специфичних потреба анализираних група учесника
у саобраћају. Сазнања о понашањима омогућавају доносиоцима мера у оквиру локалних
заједница сагледавање правца превентивног деловања и креирање циљаних мера ка
унапређењу безбедности саобраћаја.
Кључне речи: Понашања, учесници у саобраћају, метод самопроцене, пешаци, возачи.
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Abstract: Knowing the behaviour of road users in a defined area allows to observe the state of road
safety, which is the basis of the road safety management process within local communities.
Comprehensive, quality and reliable results regarding the behaviour of road users in a particular area
can be obtained through research based on the self-assessment method. Bearing in mind that road
safety depends to a large extent on the behaviour of road users, the paper presents the results of three
conducted independent studies of the selected categories of road users on the territory of the
Republic of Serbia. The most frequent categories of participants in road traffic were selected as the
target groups of the conducted research (pedestrians, private car drivers and professional drivers).
The comparative analysis of the obtained results revealed similarities, as well as differences in the
expression of different types of behaviour (violations, errors, lapses, aggressive and positive
behaviours), which enables the creation of a wider image that facilitates understanding the specific
needs of the analyzed groups of road users. The knowledge about these types of behaviors facilitates
policy makers within local communities to understand the direction of preventive actions and create
the targeted measures for improving road safety.
Keywords: Behaviour, road users, self-assessment method, pedestrians, drivers.

1.

УВОД

Повреде у друмском саобраћају представљају глобални проблем. Број погинулих
лица на путевима, на глобалном нивоу, у периоду од 1990. до 2010. године порастао
је за 46%. Према процени Светске здравствене организације повреде у саобраћајним
незгодама ће до 2030. године постати седми водећи узрок смрти у свету. Даље,
процене указују да ће у првих 50 година 21. века у саобраћајним незгодама погинути
више од 50 милиона лица, а да ће у истом периоду бити 500 милиона тешко
повређених лица (PIARC, 2017). Поред тога, разлика у броју погинулих лица између
развијених и неразвијених држава постаће још значајнија. Данас, 90% смртних
случајева у саобраћајним незгодама догоди се у неразвијеним и средње развијеним
државама које поседују мање од половине возила регистрованих у свету (UN, 2010).
Као одговор на наведене податке, Генерална скупштина Уједињених нација
донела је Глобални план „Декаде акције за безбедност саобраћаја на путевима 2011
– 2020. године“. Општи циљ Декаде је да се стабилизује, а затим и смањи
предвиђени број смртних случајева у саобраћају на путевима широм света до 2020.
године. Процене су да ако се реализује овај циљ, 5 милиона живота било би спасено,
избегло би се 50 милиона тешких телесних повреда и оствариле би се економске
уштеде од три трилиона долара (WHO, 2013b).
Наведена Декада састоји се од пет основних области деловања („стубова“).
Четврти стуб носи назив „Безбеднији учесници у саобраћају“ и састоји се од осам
предложних активности које су усмерене на развој свеобухватних програма
усмерених на побољшање понашања учесника у друмском саобраћају. Човек као
фактор безбедности саобраћаја је узрочник настанка саобраћајних незгода у преко
90% случајева.
Многа истраживања су указала на проблем небезбедног понашања учесника у
саобраћају и повећани ризик страдања услед таквог понашања (WHO, 2008; 2009а).
Због тога је у процесу дефинисања постојећег стања безбедности саобраћаја,
неопходно дефинисани показатеље безбедности саобраћаја који се односе на
понашања учесника у саобраћају, који са једне стране, могу са високом
поузданошћу да дефинишу оцену нивоа безбедности саобраћаја, а са друге стране,
да имају могућност дефинисања проблема којима треба посветити пажњу.
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До података о понашањима учесника у саобраћају се може доћи на два начина.
Први начин представљају опсервационе студије, односно истраживања на терену,
снимањем и праћењем понашања учесника у саобраћају. Други начин представљају
студије засноване на методи самопроцене, које за разлику од опсервационих студија
дају ширу слику и помажу истраживачу у тумачењу резултата пружањем
информација која објашњавају добијена понашања. Подаци о понашањима
учесника у саобраћају засновани на методи самопроцене добијају коришћењем
упитника понашања.
Примењени упитници понашања су до сада, као циљну групу у највећем броју
случајева имали возаче приватних возила. Упитници понашања возача (Driver
Behaviour Questionnaire – DBQ, у даљем тексту DBQ) потврђени су у великом броју
земаља и представљају основу за мерење понашања возача. У прилог томе иде
податак да је до сада преко 200 студија користило неки облик DBQ упитника (De
Winter and Dodou, 2015). У зависности од примењене верзије DBQ–a, социјалних и
културних разлика између наведених земаља, аутори су долазили до различитих
резултата.
За разлику од истраживања понашања возача приватних возила, мали број
истраживања (Sullman et al., 2002; Xie and Parker, 2002, Maslać et al., 2017) је
реализован са намером да утврде понашања професионалних возача. Резултати
спроведених упитника понашања професионалних возача се не поклапају са
резултатима возача приватних возила. С тога се као закључак изводи да није могуће
генерализовати резултате ризичних понашања свих возача, већ је неопходно
спроводити DBQ посебно за професионалне возаче, а посебно за остале возаче.
Поред возача моторних возила, упитници понашања примењују се и на
немоторизоване учеснике у саобраћају. Истраживања која су као циљну групу имала
пешаке су ретка и међусобно удаљена. Скале које мере понашања пешака развијене
су од стране свега неколико аутора и потврђене су у њиховим земљама (Moyano
Diaz, 2002 - Чиле; Yildirim, 2007 – Турска; Torquato and Bianchi, 2010 - Бразил; Granié
et al., 2013 – Француска, Antić et al., 2016 - Србија).
Имајући у виду да су претходно поменуте категорије учесника у саобраћају
(пешаци и возачи) биле предмет највећег броја спроведених истраживања
заснованих на методи самопроцене, као и да су управо то најзаступљеније
категорије учесника у саобраћају у локалним заједницама, основни циљ овог рада
је спровођење независних истраживања над поменутим категоријама учесника у
саобраћају ради добијања сазнања о њиховим понашањима и вршења упоредне
анализе добијених резултата. Важно је напоменути да су возачи моторних возила за
потребе овог истраживања, раздвојени у две засебне категорије: возачи приватних
возила и професионални возачи, па ће тако бити третирани као две одвојене
категорије учесника у саобраћају. Основни мотив за ову поделу лежи у чињеници
да наведене групе возача имају различите потребе за задовољење својих кретања,
што директно утиче на њихова понашања у саобраћају.
Према званичним статистичким подацима у Републици Србији у периоду од
последњих пет година (2012-2016) погинуло је 758 пешака, 846 возача путничких
возила и 83 професионална возача (АБС, 2017).

229

Борис Антић , Марко Маслаћ
ПОНАШАЊА ОДАБРАНИХ КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – УПОРЕДНА АНАЛИЗА
ИСТРАЖИВАЊА ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДИ САМОПРОЦЕНЕ

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Конструкције упитника у спроведеним истраживањима биле су у складу са
релевантним студијама које су се бавиле истраживањима понашања одабраних
категорија учесника у саобраћају. Упитник понашања пешака био је заснован на већ
потврђеним верзијама скала понашања пешака (Granié et al., 2013; Nordfjærn and
Simsekoglu, 2013; Weina et al., 2016) спроведених у Француској, Турској и Кини, док
су упитници понашања возача били засновани на концептуалном оквиру Reason et
al. (1990), као и новијим верзијама упитника понашања возача (за возаче приватних
возила - Lawton et al., 1997b; Lajunen and Summala, 2003; Guého et al., 2014; и за
професионалне возаче - Sullman et al., 2002; Özkan and Lajunen, 2005a; Davey et al.,
2007).
Примењени упитници су се састојали из два дела. У првом делу су се налазила
питања која су обухватала социо-демографска обележја (пол, старост), као и питања
која су се односила на мобилност испитаника. Сва ова питања су била затвореног
типа, односно испитаници су заокруживали један од понуђених одговора.
Други део упитника се односио на понашања учесника у саобраћају, а он се
састојао од двадесет ставки, подељених у пет група. Ставке су биле разврстане
насумично. Класификација врста понашања извршена је у складу са опште
прихваћеним врстама понашања које се користе у студијама оваквог типа. Према
дефиницијама извајају се следеће врсте понашања: Прекршај – „намерно одступање
од законских правила“ (Reason et al., 1990); Грешка – „излагање опасности, али без
непоштовања законских правила“ (Parker et al., 1995b); Пропуст – „непогодно
понашање у вези са недостатком концентрације“ (Parker et al., 1995b); Агресивно
понашање – „конфликтно понашање према другим учесницима у саобраћају“
(Lawton et al., 1997b); Позитивно понашање – „понашање које удовољава
друштвеним интеракцијама“ (Özkan and Lajunen 2005a). У овом делу је коришћена
скала процене, односно Ликертова скала, а понуђени су одговори од 1 до 6, при чему
је 1 „Никада“, а 6 „Веома често“.
Укључивањем контролних ставки у упитнике и применом Pearson корелације
проверена је доследност одговарања испитаника и искреност добијених одговора. У
свим истраживањима доследност одговарања била је добра (пешаци – 0,74; возачи
приватних возила – 0,76; професионални возачи – 0,89).
Укупан узорак правилно попуњених упитника био је следећи: пешаци 830;
возачи приватних возила 1.132; професионални возачи 354. Упитници у
истраживањима понашања пешака и возача приватних возила су прикупљани на два
начина. Први начин је био оnline упитник, који су слати путем друштвених мрежа,
а други начин је био анкетирање возача на терену, у неколико градова широм
Србије. Упитници који су се односили на професионалне возаче послати су на
адресе великог броја транспортних компанија. Након прихватања, у компаније су
послати обучени анкетари да спроведу анкету.
Прикупљени подаци у свим истраживањима, анализирани су у статистичком
софтверском пакету IBM SPSS v.22, на основу претходно формираних база
података. У циљу добијања резултата примењивање су технике за испитивање
зависности и међузависности између формираних варијабли. Праг статистичке
значајности у свим спроведеним анализама био је постављен на конвенционалном
нивоу p ≤0,05.
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3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Демографске карактеристике испитаника

У првом истраживању је учествовало 830 пешака. 456 пешака мушког пола
(54,9%) и 374 женског пола (45,1%). Испитаници су били старости између 15 – 62
година (M=33,26, SD=14,07). Резултати су показали да највећи број пешака пешачи
из потребе (68,7%). Пешаци су се изјаснили да се најчешћа пређена дневна
растојања крећу у распону до 40 – 2.500 м (M=831,34, SD=536,19).
У другом истраживању је учествовало 1.132 возача приватних возила, 658 возача
мушког пола (58,1%) и 474 женског пола (41,9%). Испитаници су били старости
између 18 – 62 године (M=33,39, SD=11,38), са возачким искуством између 1 – 27
година (M=9,98, SD=7,45). Резултати су показали да највећи број возача вози
свакодневно (68,2%). Возачи су се изјаснили да се најчешћа пређена годишња
километража креће у распону 1.000 – 25.000 км (M=8.605,02, SD=6.421,77).
У трећем истраживању је учествовало 354 професионалних возача. Испитаници
су били старости између 21 – 65 године (M=44,07, SD=13,16), са возачким искуством
између 1 – 30 година (M=15,56, SD=7,67). Недељно радно време возача креће се у
распону 4 – 60 часова (M=43,37, SD=12,20). Возачи су се изјаснили да се најчешћа
пређена годишња километража креће у распону 5.000 – 70.000 км (M=29.941,94,
SD=19.059,27).
3.2.

Факторска анализа

Оправданост употребе факторске анализе испитана је мером адекватности
узорковања Kaiser–Meyer–Olkin-вим (KMO) тестом и Bartlett тестом сферичности,
док је поузданост формираних мерних инструмената за мерење понашања
одабраних категорија учесника у саобраћају испитана провером интерне
конзистентности. Резултати су показали оправданост употребе факторске анализе у
свим спроведеним истраживањима, а вредности Cronbach alpha теста добру
поузданост формираних мерних инструмената (пешаци - α=0,749; возачи приватних
возила - α=0,707; професионални возачи - α=0,808). Интерна конзистентност је
поред самих мерних инструмената испитана и на свим добијеним скалама за мерење
понашања. Резултати су приказани у табели 1.
Табела 1. Интерна конзистентност скала у оквиру мерних инструмената
Cronbach alpha тест
Пешаци
Возачи приватних
Професионални
возила
возачи
0,86
0,63*
0,93
Прекршаји
0,75
0,78
0,88
Грешке
0,87
0,78
0,90
Пропусти
0,60*
0,72
0,68*
Агресивна понашања
0,78
0,66*
0,76
Позитивна понашања
* За скале које нису достигле потребан ниво поузданости (вредности мање од 0,70) изврачунате су
средње вредности корелације између ставки, које су потврдиле поузданост скала.

Прегледом Scree теста утврђено је да се подаци најбоље уклапају у
петофакторска решења са следећим процентима објашњења варијансе: пешаци –
64,6%; возачи приватних возила – 48,6%; професионални возачи – 69,7%. Приказани
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проценти, заправо престављају величину успешно објашњених понашања
испитаника у спроведеним истраживањима, на основу шаблона понашања
пројектованог употребом технике за испитивање међузависности. Вредности
процената објашњења варијансе по скалама, приказани су у табели 2.
Табела 2. Проценат објашњења варијансе по скалама понашања
Скале понашања
Пешаци
Возачи приватних
Професионални
возила
возачи
16,5
11,1
12,8
Прекршаји
12,3
7,8
20,0
Грешке
15,7
7,7
16,6
Пропусти
7,3
11,7
10,3
Агресивна понашања
12,8
10,3
10,0
Позитивна понашања
Укупно за мерни
64,6
48,6
69,7
инструмент

Средње вредности и стандардна одступања на скалама понашања пешака су
следеће: прекршај (М=2,12, SD=0,99), грешка (М=3,02, SD=1,11), пропуст (М=2,35,
SD=1,16), агресивно понашање (М=2,30, SD=1,05) и позитивно понашање (М=3,97,
SD=1,23).
Средње вредности и стандардна одступања на скалама понашања возача
приватних возила су следеће: прекршај (М=1,47, SD=0,62), грешка (М=1,71,
SD=0,65), пропуст (М=1,75, SD=0,60), агресивно понашање (М=2,32, SD=1,13) и
позитивно понашање (М=4,12, SD=1,16).
Средње вредности
и стандардна одступања на скалама понашања
професионалних возача су следеће: прекршај (М=3,29, SD=2,02), грешка (М=2,78,
SD=1,29), пропуст (М=2,90, SD=1,48), агресивно понашање (М=2,28, SD=1,33) и
позитивно понашање (М=3,21, SD=1,35).
3.3.

Повезаност варијабли са скалама понашања

Како би било могуће резултате истраживања понашања учесника у саобраћају
поредити са осталим истраживањима оваквог типа, у наредном делу рада извршена
је анализа повезаности независних варијабли (индивидуалних карактеристика
испитаника) са врстама понашања које су добијене као посебне скале понашања у
претходном делу рада. Као независне варијабле коришћени су старост и мобилност.
На основу извршене једноструке линеарне регресионе анализе, добијени су
стандардизони регресиони коефицијент β и нивои значајности p који су примењени
у вишеструкој линеарној регресионој анализи. Вишеструка линеарна регресиона
анализа је показала у којој мери се наведене независне варијабле појављују као
предиктори пет различитих врста понашања. Резултати су приказани у табели 3.
Сви модели вишеструке линеарне регресионе анализе били су потпуно значајни
(p=0,000). Дакле, свака скала понашања имала је своје повезаности са појединим
карактеристикама испитаника у свим спроведеним истраживањима. Смер везе
(позитвна или негативна) показује да ли се са повећањем предиктора одређена врста
на скали понашања повећава или смањује.
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Табела 3. Вишеструка линеарна регресиона анализа за пет скала понашања и
независне варијабле као предиктори
Прекршај Грешка Пропуст Агресивно Позитивно
понашање понашање
Пешаци
Старост
Пређена дневна растојања
R2
Adjusted R2
Возачи приватних возила

-.278**
-.116**
.150
.146**

-.353**
.116**
.187
.183**

.143**
.105**
.032
.027**

-.131**
-.018
.086
.082**

.267**
.216**
.136
.132**

Старост
Пређена годишња км.
R2
Adjusted R2
Професионални возачи

.158**
.088*
.116
.112**

.163*
.148**
.055
.053**

.121*
.035
.034
.032**

.219**
-.095**
.110
.106**

.047
-.061*
.057
.053**

Старост
Пређена годишња км.
R2
Adjusted R2

-.637**
.013
.420
.414**

-.091
.131**
.074
.063**

-.298**
.012
.147
.138**

.058
.432**
.196
.186**

.464**
.060
.221
.212**

* p<0,05; ** p<0,01.

4.

ДИСКУСИЈА

У спроведеним истраживањима која су укључила пешаке, возаче приватних
возила и професионалне возаче добијени су различити резултати који омогућавају
вршење упоредних анализа понашања посматраних категорија учесника у
саобраћају.
Мерењем понашања утврђене су вредности које одговарају са једне стране
ризичним, а са друге стране позитивним понашањима. Код пешака највишу
вредност на мерном инструменту имала је скала грешка (М=3,02, SD=1,11). Код
возача приватних возила скала агресивно понашање (М=2,32, SD=1,13), а код
професионалних возала скала прекршај (М=3,29, SD=2,02). Са друге стране
вредности на скали позитивних понашања су следеће: пешаци (М=3,97, SD=1,23),
возачи приватних возила (М=4,12, SD=1,16), професионални возачи (М=3,21,
SD=1,35). Овакви резултати показују да пешаци праве највише грешака, возачи
приватних возила исказују највише агресивних понашања, док професионални
возачи од свих ризичних понашања праве највише прекршаја. Поред тога, возачи
приватних возила показују највише позитивних понашања према осталим
учесницима у саобраћају.
У складу да добијеним вредностима на скалама понашања, могу се издвојити и
ставке са највишем вредностима одговора за ризична понашања. Код пешака то је
ставка која дефинише грешке „Када желим да обиђем лице које се креће споро, а
немам простора дато обавим на тротоару, излазим на коловоз“ (М=3,26, SD=1,56).
Код возача приватних возила то је ставка која дефинише агресивно понашање
„Користим дуга светла како бих ометао возача који ми долази у сусрет“ (М=2,96,
SD=1,71). Код професионалних возача то је ставка која дефинише прекршај
„Користим мобилни телефон у току вожње. - Разговарам телефоном“ (М=3,37,
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SD=2,20). Добијени резултати показују који облици понашања (радње у саобраћају)
су најзаступљенији у оквиру различитих учесника у саобраћају.
У процесу објашњења добијених вредности на скалама понашања коришћени су
одговарајући предиктори, са циљем разумевања исказаних понашања. Старост је
најзахвалнији предиктор понашања који објашњава готово све скале у свим
истраживањима (изузев позитивних понашања код возача приватних возила и
грешака и агресивних понашања код професионалних возача) и говори о томе како
се одређена понашања повећавају или смањују са променом старости испитаника.
Мобилност испитаника такође показује која се то ризична понашања повећавају са
пређеним растојањима (код пешака – грешке и пропусти, код возача приватних
возила – прекршаји и грешке, код професионалних возача – грешке и агресивна
понашања).
Разноликост у резултатима може се правдати на више начина. Прво, очекивана
је разлика у поређењу резултата између различитих категорија учесника у
саобраћају који поседују различите нивое знања у саобраћају. Наиме, пешаци су
најчешће, учесници без знања у саобраћају, возачи приватних возила поседују
основна знања, док су професионални возачи у обавези да поседују виши ниво
знања приликом учествовања у саобраћају. Пешаци нису дужни да поседују знања
о саобраћају и да похађају образовне курсеве како би учествовали у саобраћају.
Возачи приватних возила дужни су да поседују возачку дозволу за категорију свог
приватног возила, коју добијају у ауто-школи на основу стеченог основног знања о
правилима саобраћаја. Док професионални возачи, поред возачке дозволе поседују
и одређени сертификат о професионалној оспособљености за управљање моторним
возилом. Поред тога, у могућности су да похађају и одређење семинаре и тренинге
безбедне вожње у циљу свог усавршавања.
Поред тога, на добијене резултате утицај су имали и разлози учествовања у
саобраћају. И док пешаци и возачи приватних возила могу учествовати у саобраћају
и из потребе и из задовољства, професионални возачи имају само један циљ
кретања, а то је извршење транспортног задатка у оквиру својих пословних обавеза.
На понашања возача приватних возила и професионалних возача може утицати и то
што професионални возачи (мисли се на возаче теретних возила) због масе и
димензије својих возила имају на располагању мањи маневарски простор, па стога
у мањој мери исказују одређена понашања. Затим професионални возачи имају
виши ниво обуке и вештина управљања возилом у односу на возаче приватних
возила. Даље, професионални возачи имају значајно већу фронталну област (због
димензија својих возила), па су уочљивији у саобраћају уколико врше одређену
врсту понашања.

5.

ЗАКЉУЧАК

У процесу управљања безбедношћу саобраћаја један од основних и полазних
корака представља дефинисање постојећег стања безбедности саобраћаја на
одабраном подручју, односно у локалним заједницама. Да би се дефинисало ово
стање, неопходно је спровести поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја који се
постиже одговарајућим мерењима одабраних показатеља. Показатељ који у себи
садржи велики број информација значајних за оцену нивоа безбедности саобраћаја
су понашања учесника у саобраћају.
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Човек је најзначајнији фактор у контури Ч-В-П-О. Много је елемената човека
који на различите начине утичу на активну и пасивну безбедност саобраћаја. Ти
елементи се могу везати за социо-демографске карактеристике човека (пол, старост,
искуство), способности, ставове, ниво знања и обуке, а заједничко за све наведене
елементе да се њихов утицај на безбедност саобраћаја исказује кроз понашања.
Мерење понашања методом самопроцене веома је признато као валидно мерење
у друштвеним наукама (Corbett, 2001). То је нарочито случај када се проучава
ризично понашање, када је неопходно да се проучавају психолошки фактори који
могу објаснити њихово понашање. Формирањем интервалних скала добијају се
објективни резултати мерења, који могу лако бити упоредиви како унутар једне,
тако и између више категорија учесника у саобраћају.
Упоредна анализа понашања две или више различитих категорија учесника у
саобраћају нам може показати разлике у њиховим понашањима, затим како исте
индивидуалне карактеристике учесника у саобраћају могу бити предиктори
различитих врста понашања. Упоредна анализа омогућава добијање знања о
понашањима различитих категорија учесника у саобраћају на истој територији и
представља основу у дефинисању постојећег стања безбедности на одређеној
територији, односно у конкретној локалној заједници.

6.
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КОНСТРУИСАЊЕ УПИТНИКА ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДИ САМОПРОЦЕНЕ
CONSTRUCTING A QUESTIONNAIRE ON THE BEHAVIOUR OF
ROAD USERS BASED ON THE SELF-ASSESSMENT METHOD
Марко Маслаћ1, Борис Антић2, Ненад Милутиновић3
Резиме: Проучавање понашања учесника у саобраћају засновано на методи самопроцене
састоји се од коришћења декларисаних циљаних упитника понашања који омогућавају
добијање знања о свеобухватним понашањима учесника у саобраћају. Употреба метода
самопроцене омогућава да се обимније класификују понашања учесника у саобраћају у
систему фактора понашања. Поред тога, обезбеђује се и оквир у којем ће се проучавати низ
питања која се односе на понашања, а изузетно су важна са аспекта безбедности саобраћаја.
Упитници засновани на наведеној методи су кроз временске периоде пролазили различите
модификације у погледу своје конструкције. Имајући у виду наведене податке, као и
константан пораст броја истраживања заснованих на упитницима понашања и честе
дискусије стручне јавности о поузданости оваквих истраживања, намеће се потреба
сагледавања и систематизације свих корака садржаних у процесу конструисања упитника
понашања. У раду је посебна пажња посвећења следећем корацима: усавршавање упитника
понашања, прилагођавање циљној групи и подручју истраживања, дефинисање врста
понашања и одабир и модификација ставки садржаних у упитнику. Добро испланиран и
квалитетно пројектован упитник даје поуздане податке које је потребно користити у даљој
анализи и самим тим омогућава добијање квалитетних крајњих резултата спроведеног
истраживања.
Кључне речи: Упитник, понашања, метод самопроцене, конструкција, истраживања.
Abstract: Studying the behaviour of road users based on the self-assessment method consists of
using declared targeted behaviour questionnaires that enable gaining the knowledge about the
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overall behaviour of road users. The use of the self-assessment method makes it possible to classify
the behaviours of road users in the system of behaviour factors more extensively. In addition, it
provides the framework within which a variety of issues related to behaviour, which are extremely
important from the aspect of traffic safety, will be studied. Questionnaires based on the mentioned
method have undergone various modifications in terms of their structure over time. Bearing in mind
the mentioned information, as well as the constant increase in the number of studies based on
behaviour questionnaires and frequent discussions of the professional community regarding the
reliability of such studies, there is a need for the analysis and systematization of all the steps
contained in the process of designing a behaviour questionnaire. In the paper, special attention is
paid to the following steps: improving the questionnaire, adapting the questionnaire to the target
group and area of research, defining behaviour types and selecting and modifying the items
contained in the questionnaire. A well-planned and quality-designed questionnaire provides reliable
data to be used in further analysis and thus enables the acquisition of quality endpoints of the
conducted research.
Keywords: Questionnaire, behaviour, self-assessment method, construction, research.

1.

УВОД

Истраживања понашања учесника у саобраћају на дефинисаним подручјима,
представљају један од полазних корака у процесу дефинисања постојећег стања на
одабраним подручјима, у кокретним случају на територијама локалних заједница.
Проучавање понашања упитником, путем метода самопроцене, широко је
признато као валидно мерење у науци (Corbett, 2001). Посебан допринос примене
упитника у проучавањима понашања учесника у саобраћају је у разумевању
психолошких фактора који могу објаснити та понашања. Самопријављена
понашања представљају посебан пут добијања знања о понашањима испитаника,
који помаже у истраживању вишеструких фактора који се појављују у сложеном
феномену понашања. Безбедност саобраћаја у оквиру локалних заједница, у највећој
мери зависи од понашања учесника у саобраћају. Сходно томе, познавање њихових
понашања доприноси разумевању потреба учесника у саобраћају, а самим тим и у
превентивном деловању у области безбедности саобраћаја.
Проучавање понашања учесника у саобраћају састоји се од коришћења
декларисаних циљаних упитника понашања који омогућавају добијање знања о
ризичним понашањима (Zhou et al., 2009; Zhou and Horrey, 2010). Поред тога, на овај
начин је обезбеђен и оквир у којем ће се проучавати низ важних питања, као што је
то која је врста понашања повезана са настанком саобраћајне незгоде и како
психолошки механизми објашњавају такво понашање.
Подаци добијени на основу упитника понашања често су литератури посматрани
са дозом резерве, из разлога поузданости добијених резултата. Ипак, бројне студије
су показале да самопријављена понашања одговарају стварном понашању у
саобраћају. West et al. (1993) утврдио је корелацију од 0,65 између пријављених
понашања везаних за брзину и снимљених брзина на терену. Поред тога још двојица
аутора (Rolls et al., 1991; Walton, 1999) утврдила су високе корелације између
самопријављених понашања и стварних понашања учесника у саобраћају
снимљених на терену.
Велики број истраживања у свету реализован је са намером да се измере
одређења ризична понашања учесника у саобраћају, која могу бити у вези са
настанком саобраћајне незгоде. Разлог за спровођење ових истраживања огледа се
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у чињеници да се људски фактор као доприносилац настанку саобраћајне незгоде
јавља у 90 - 95% (Rumar, 1985). Упитници понашања могу бити користан алат да се
путем самопријављених понашања учесника у саобраћају предвиди њихово учешће
у саобраћајној незгоди.
Један од првих упитника понашања који је примењен у друмском саобраћају,
усмерен на ризична понашања возача (Driver Behaviour Questionnaire - DBQ),
развили су Reason et al. (1990). У овој студији, која представља концептуални оквир
свих наредних истраживања понашања, како возача, тако и других учесника у
саобрћају, основни циљ био је конструисање поузданог инструмента мерења
ризичног понашања возача на основу самопријављених понашања. Касније, овај
упитник прошао је разне модификације, али је концептуални оквир који су развили
Reason et al. (1990) задржан до данас. Најзначајније модификације почетне верзије
упитника понашања односиле су на класификацију врста понашања.
Поред класифицикација врста понашања, важне модификације почетне верзије
упитника понашања односиле су се и на број ставки које дефинишу одређену врсту
понашања. Додавањем нових, мењањем постојећих и избацивањем прекобројних,
упитник понашања је у зависности од аутора који га је применио, прилагођаван
подручју истраживања и категорији посматраних учесника у саобраћају. Међутим,
упркос разликама све модификоване верзије су релативно дуге и захтевају
дуготрајно и заморно попуњавање што свакако може ограничити употребљивост
овог инструмента.
Верзије са великим бројем ставки, могу да смање стопу успешног попуњавања
упитника или да изазову одбојност код испитаника и њихово одбијање да учествују
у попуњавању. Поред тога, могуће последице се могу исказати и кроз игнорисање
одређених ставки, давање пристрасних или насумичних одговора како би скратили
време потребно за попуњавање упитника. У литератури се поред наведеног може
наићи и на податак да испитаници са нижим степеном образовања показују већу
одбојност према дугачким верзијама упитника и одбијају да учествују у њима
(Curtin et al., 2000; Groves et al., 2000). Узимајући у обзир да студије које имају за
циљ добијање знања о понашањима учесника у саобраћају треба да укључе све класе
друштва, краће верзије ових упитника повећале би број испитаника са ниским
степеном образовања. Имајући у виду наведене податке, већина истраживача данас
присталица је формирања краћих верзија упитника понашања, коришћењем ставки
које су у претходним верзијама имале највеће факторе оптерећења.
Упитници понашања се применом интервалних скала преводе у мерне
инструменте. Основни задатак ових мерних инструмената је приказивање
објективних резултата истраживања на скалама понашања.
Иако је у Србији спроведен велики број студија са циљем анализе понашања
различитих категорија учесника у саобраћају путем упитника понашања, те студије
су међусобно веома удаљене, а резултати разнолики. Имајући то у виду, основни
мотив овог рада представља развој и унапређење упитника понашања, кроз
дефинисање процедура неопходних за добијање квалитетних резултата.
Приликом конструкције упитника за самопроцену понашања учесника у
саобраћају, издвајају се три корака којима се мора посветити највећа пажња:
•
Прилагодити упитник циљној групи и подручју истраживања.
•
Дефинисати врсте понашања које истраживач жели да анализира.
•
Извршити одабир ставки које на јасан, прецизан и недвосмислен начин
описују одређено понашање.
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У наредном делу рада, сваки од наведених корака у поступку конструисања
упитника је детаљно анализиран, а све у циљу конструисања квалитетног упитника
који представља први предуслов за спровођење успешног истраживања.

2.

ПРИЛАГОЂЕНОСТ УПИТНИКА ЦИЉНОЈ ГРУПИ И ОДАБРАНОМ
ПОДРУЧЈУ ИСТРАЖИВАЊА

На успешност применог упитника понашања утицај може имати много
различитих фактора. Један од фактора који у многоме може одредити квалитет
добијених података је разумљивост и јасноћа упитника која је понуђења
испитанику. Због тога упитници понашања који путем метода самопроцене имају
задатак добијања знања о понашањима, морају бити прилагођени циљној групи коју
истраживач жели да анализира и подручју на коме се спроводи истраживање.
У процесу прилагођавања упитника понашања учесника у саобраћају, мора се
водити рачуна превасходно о ставкама које ће бити коришћење у упитнику.
Први корак у проучавању понашања учесника у саобраћају је одабир категорије
испитаника. На основу одабране категорије испитаника врши се конструкција
упитника понашања и њено прилагођавање одабраној категорији. Иститаници се
најчешће бирају и одређују према категоријама учесника у саобраћају. У зависности
од циља истраживања као најчешћи испитаници у саобраћају у до сада спроведеним
студијама јављају се: возачи и пешаци. Међитим, могуће је спроводити и студије
које ће у оквиру поменутих категорија учесника у саобраћају вршити анализу
одабраних група. Тако на пример, у оквиру возача, могу се изабрати возачи
приватних возила или професионални возачи. Па се у оквиру возача приватних
возила могу одабрати возачи мопеда, мотоцикла или путничких возила. Насупрот
њима, у оквиру професионалних возача могу се одабрати возачи путничких или
комерцијалних возила, затим у оквиру комерцијалних возила могу се изабрати
возачи аутобуса, возачи доставних возила или возачи тешких теретних возила.
Даље, у оквиру возача тешких теретних возила могуће је изабрати возаче који
превозе опасан терет, итд.
Поред поменутих, одабраних група у оквиру одређене категорије учесника у
саобраћају могуће је одабрати и испитанике одређене категорије учесника у
саобраћају који припадају одређеним старосним групама (нпр. Изабрати циљну
групу пешака адолесцената или пешаке старости преко 65 година) и полним групама
(нпр. Изабрати циљну групу пешака, мушког пола). Поред тога, могуће је вршити
одабир испитаника и у оквиру неких специфичних група (нпр. Изабрати циљну
групу возача који су учествовали у саобраћајној незгоди или групу возача којима је
одузета возачка дозвола).
Поред одређивања циљне групе испитаника у процесу конструкције упитника
истраживач мора водити рачуна и о простору на коме врши истраживање.
Узимајући у обзир чињеницу да на квалитет добијених података могу утицати
социо-економске, друшвене, верске и културне карактеристике испитаника, веома
је важно прилагођавање упитника за самопроцену подручју истраживања. Ставке
које се налазе у упитнику морају бити прихватљиве од стране испитаника.
Поред наведених карактеристика испитаника које владају на одређеном
подручју истраживања, конструкцију упитника понашања је потребно прилагодити
условима терена и климатским условима на одабраном подручју за истраживање.
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Услови терена који су директно повезани са доминантним превозним
средствима (нпр. У равничарским пределима у Холандији доминатна превозна
средства су бицикли, док је у планинској и брдовитој Турској коришћење ових
превозних средстава незамисливо. (Özkan and Lajunen (2005)). Па се из овог разлога
мора водити рачуна о примењеним ставкама које се могу односи на интеракцију
испитаника са осталим учесницима у саобраћају. Неприхватљиво је користити
ставку која се односи на интеракцију испитаника са другим учесницима у
саобраћају, уколико се ти учесници у саобраћају не појављују на одабраном
подручју истраживања. Даље, климатски услови се такође морају узети у обзир
(нпр. Разлике између држава са дугом и хладном зимом и државама са приморском
климом.), јер они директно утичу на стилове кретања учесника у саобраћају
(превасходно се мисли на стилове вожње возача) и њихова понашања.
Имајући у виду наведене податке, констукције упитника за самопроцену
понашања учесника у саобраћају могу се разликовати између континената, држава
на истом континенту, држава у истом региону, региона унутар држава, локалних
заједница унутар региона.

3.

ИЗБОР И ДЕФИНИСАЊЕ ВРСТА ПОНАШАЊА

Највише пажње приликом конструисања упитника за самопроцену понашања у
прошлости, аутори су посветили избору и дефинисању врста понашања. Зашто је
која врста понашања значајна, да ли могуће удружити две или више врста понашања
на једној скали, у чему је разлика, а које су сличности између одређених врста
понашања честа су питања која су била предмет дискусије у великом броју студија
приликом конструисања упитника за самопроцену понашања учесника у
саобраћају.
У основи већина аутора предлаже, и показала је у својим студијама да се најбољи
резултати добијају коришћењем пет основних група понашања возача: обични
прекршај, агресивни прекршај (или агресивно понашање), грешка, пропуст и
позитивна понашања. Поред тога, за конструисање упитника за самопроцену
понашања одабране категорије учесника у саобраћају на националном нивоу, а
затим и постојања могућности међународних поређења понашања, неопходно је
придржавати се овом броју врста понашања.
Иако су дефиниције врста понашања у протеклом периоду прошле различите
модификације (у зависносности од аутора који их је применио), у основи све оне
садрже битне елементе од свог изворног аутора, само су на другачији начин биле
интерпретиране. Претрагом литературе, извршено је поређење доступних
дефиниција, на основу којих су издвојене дефиниције које на свеобухватан и
разумљив начин дефинишу одређену врсту понашања учесника у саобраћају.
Прву врсту понашања учесника у саобраћају чине дела усмерена ка намерном
одступању од законских прописа, односно свесно и намерно непоштовање законом
утврђених правила. Ову врсту понашања дефинисали су Reason et al. (1990) под
појмом прекршај.
Другу врсту понашања учесника у саобраћају представљају грешке које су
дефинисане као дела описана кроз неуспеси за реализијом унапред планиране
активности, али без непоштовања законских прописа (Reason et al., 1990).
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Даље, трећу врсту понашања представљају дела описана као неуспеси за
реализијом унапред планиране активности, услед непажње или недостатка
концентрације. Такође, и ову врсту понашања дефинисали су Reason et al. (1990) под
појмом пропуст.
Четврту врсту понашања дефинисао је Lawton et al. (1997). Ова врста понашања
се у зависности од примењених ставки у упитнику и намере аутора шта жели да
анализира назива агресивно понашање или агресивни прекршај. Агресивно
понашање представља емотивно исказивање незадовољства према другим
учесницима у саобраћају. Док, агресивни прекршај представља емотивно
исказивање незадовољства према законским нормама.
Пета врста понашања представља удовољавање друштвеним интеракцијама,
вођење бриге о саобраћајном окружењу и помоћи другим учесницима у саобраћају
без обзира да ли то допроноси или не доприноси безбедности учесника у саобраћају.
Ову врсту понашања дефинисали су Özkan and Lajunen (2005) под појмом позитивно
понашање.
Fishbein and Ajzen (1975) утврдили су да је намера основни предиктор свих
понашања, и да се она исказује два начина. Први начин исказивања намере је кроз
негативна дела, док је други начин кроз позитивна дела. Негативна дела у овом раду
дефинисана су помоћу четири врсте ризичних понашања (прекршај, грешка,
пропуст и агресивно понашање), док су позитивна дела дефинисана помоћу
позитивних понашања.
Све наведене врсте понашања имају различита психолошка порекла и различиту
намеру за спровођење тог дела, зато се морају посматрати засебно. Прва разлика у
ризичном понашању треба да се направи између прекршаја (намерно ризично
понашање) и грешака (ненамерно ризично понашање), које имају различита
психолошка порекла и захтевају другачији режим санације (Reason et al., 1990).
Појединци не спроводе дела самостално, већ у организованом друштвеном
окружењу. Тако да, док грешке потичу од појединачних конгитивних процеса,
прекршаји су произведени у друштвеном контексту где је понашање вођено
поступцима, праксом, правилима и нормама (Reason et al., 1990). Прекршаји
повезани су са ставовима и мотивацијама (Aberg, 1998; Yagil, 1998) и под утицајем
су друштвеног контекста (Reason, 1990).
Када су у питању грешке, Reason et al. (1990) и Rasmussen (1980), дају разлику
између две категорије грешака. Прва категорија грешака се дефинише се
примењивање правог правила на погрешан начин, док се друга категорија дефинише
као примењивање погрешног правила или не примењивање правила. Дакле, грешке
обухватају пропусте конгитивних способности и могу се кориговати едукативним
кампањама и курсевима обуке. Прекршаји укључују мотивационе факторе и требало
би им се супротставити изменом ставова појединих група према одређеној врсти
преступног понашања.
На другом нивоу, потребно је направити разлику и између пропуста са једне
стране и прекршаја и грешака са друге стране. Пропусти (недостатак концентрације
и непажња) су дефинисани као ненамерна одступања у акцији, која не одговарају
првобитној намери. Пропусти су неуспеси у намерама. Они представљају
недостатке у процесу одлучивања или аналитичких процеса укључених у избор
циља и/или ресурса за остваривање истих.
Имајући у виду да је у највећем броју студија приликом проучавања понашања
учесника у саобраћају, праћена само њихова негативна намера (изказивана кроз
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ризична понашања), Özkan and Lajunen (2005) предложили су да је за потребе
сагледавања целокупног стања које влада у понашањима учесника у саобраћају
неопходно пратити и њихове намере које се исказују кроз позитивна дела. Основна
намера ових понашања односи се на вођењу бриге о саобраћајном окружењу и
помоћи другим учесницима у саобраћају.
Позитивна понашања у основи нису повезана са девијантним понашањима, али
неуспеси у реализацији позитивних понашања веома значајно могу повезати ове две
врсте понашања. Аутори ови врсте понашања то објашњавају на следећи начин:
Уколико возач у условима вожње када је коловоз прекревен водом, уочи пешака на
тротоару и у циљу како га не би испрскао изненада промени правац свог кретања,
то може створити опасну ситуацију уколико се његовој близини налази још неко
возило. Дакле, оваква намера представља позитивно понашање, али услед не
реализације те намере може се створити потенцијална опасност која је повезана са
другом врстом понашања (прекршај или грешка).

4.

ОДАБИР, МОДИФИКАЦИЈА И ДОДАВАЊЕ НОВИХ СТАВКИ

Приликом одабира стваки мора се водити рачуна о свим корацима који су
претходили процесу конструкције упитника понашања. Дакле, бирање ставки који
ће се наћи у упитнику мора бити у складу да одабраном категоријом учесника у
саобраћају која се анализира, са подручјем на коме се спроводи истраживање, са
свим аспектима који се односе на усавршавање упитника и на крају са дефинисаним
врстама понашања.
Приликом одабира ставки неопходно је пре свега направити преглед претходних
студија и упитника који су посматрали управо ону циљну групу коју истраживач у
својој студији жели да анализира. Потребно је размотрити колико су ставке добро
описивале приказане скале понашања и извршити избор ставки који су у
претходним студијама имале највеће факторе оптерећења. Висок фактор
оптерећења на скали понашања нам говори о томе да та ставка добро описује тај
фактор, а сам тим и ту врсту понашања.
Ставке за које се истраживач одлучи да жели да преузме морају бити преведене
на језик државе у којој се врши истраживање уз помоћ стручног преводиоца или
лица за које је истраживач сигуран да поседује добро знање језика државе из које су
ставке преузете. Поред тога, приликом преузимања ставки потребно испунити
следеће критеријуме:
•
Усклађеност преведених ставки са ставкама из оригиналне верзије
упитника.
•
Јасноћа и недвосмисленост ставки на језику државе у којој се врши
истраживање.
•
Разумевање ставки од стране испитаника.
Када се конструише упитник заснован на преузетим и преведним ставкама, пре
почетка спровођења истраживања, неопходно је спровести пилот истраживање на
једном мањем узорку. У оквиру тог пилот истраживања, истраживач треба
разговарати са испитаницима о примењеним ставкама у упитнику, њихом значењу
и разумљивости од стране испитаника. Уколико се покаже да нека ставка има
двојако значење или је нејасна, неопходно је ту ставку преформулисати на начин на
ком ће бити разумљива за испитаника.
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Поред преузимања ставки из претходно спроведених студија, могуће је
извршити и модификацију преузетих ставки. Модификација ставки се врши са
циљем прилагођавања упитника потребама истраживања. Најчешћи разлози за
модификацију су прилагођавање ставке одређеној категорији учесника у саобраћају
или специфични услови простора на коме се попуњава упитник.
Уколико се у студији као циљна група одреде професионални возачи теретних
возила, а ставке су преузете из упитника који се односи генерално на понашања
возача, онда истраживач има задатак да ставке прилагоди својој циљној групи.
Занимљива модификација ставки спроведена је од стране Davey et al. (2007) где
су аутори у оквиру преузетих ставки (односе се на понашања возача) избацили
позивање на одређене радње у саобраћају приликом десног скретања, из разлога јер
је такве радње могуће вршити у свим правцима кретања, а не само приликом десних
скретања.
Поред свега наведеног, приликом конструисања упитника потребно је додавати
и нове ставке и вршити анализу њиховог груписања унутар добијених скала
понашања. Нове ставке неопходно је јасно дефинисати унутар одређене групе
понашања и том приликом водити рачуна да наведена ставка садржи све или бар
већину битних елемената наведених у дефиницији те врсте понашања. Нове ставке,
морају бити јасне, разумљиве и недвосмислене. Таквом формулацијом испитанику
је потребно јасно ставити до знања на које понашање истраживач мисли.
Приликом конструисања упитника за самопроцену понашања мора се водити
рачуна да одговори на новим ставкама искључиво зависе од понашања испитаника,
а не од неких других фактора. Тако на пример, код понашања возача вредност
одговора може зависити од конструкције возила (путничко или теретно) којим возач
управља и положаја возача (висинска разлика у положају седишта возача,
прегледности возача, броја мртвих углова). Ставка која се односи на грешку возача
да је ударио у неки предмет приликом хода уназад, имаће ће вредност одговора у
зависности од конструкције возила (код теретних возила којима управљају
професионални возачи, веће су шансе да се пријави ова врста грешке, него код
возача путничких возила). Затим, код ставке која се односи на обарање бициклисте
приликом левог скретања, такође ће вредност пријављеног понашања зависити од
конструкције возила и положаја возача и његове прегледности (у зависности да ли
возач управља теретним или путничким возилом). Дакле, неопходно је водити
рачуна да нове ставке зависе искључиво од понашања испитаника, а не као што је
на овом примеру приказано од конструкције возила.

5.

ЗАКЉУЧАК

Конструисање упитника представља први и најважнији корак приликом
проучавања понашања учесника у саобраћају путем методе самопроцене. Слабо
испланиран и лоше пројектован упитник неће дати добре податке који је потребно
користити у даљој анализи и самим тим онемогућиће добијање квалитетних
резултата спроведеног истраживања.
Приликом конструкције упитника истраживач унапред мора испланирати на
који начин ће искористити добијене податке и које ће технике применити приликом
обраде тих података. На тај начин, правилним дизајнирањем и конструкцијом
упитника створиће се основа за спровођење квалитетног истраживања.
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Користећи концепте садржане у великом броју студија које су за циљну групу
имале различите категорије учесника у саобраћају, дошло се до упитника понашања
која се састоји из неколико корака који су сваки за себе и свеобухватно веома
значајни и могу имати велики утицај на добијени крајњи резултат. Упитници
понашања учесника у саобраћају могу бити користан алат у анализи понашања на
одређеном подручју, а могу га користити сви субјекти који се баве управљањем
безбедношћу саобраћаја у локалним заједницама, а посебно је користан за
истраживаче које спроводе поступак оцене нивоа безбедности саобраћаја мерењем
овог показатеља.
Спровеђењем истраживања које у себи садржи правилну конструкцију упитника
понашања и чија фунционалност има директан утицај на квалитет добијених
резултата, могуће је добити податке о понашањима учесника у саобраћају у оквиру
локалних заједница, корисних за: дефинисање и сагледавање стања безбедности
саобраћаја на одређеном подручју, поређење понашања учесника у саобраћају
између различитих подручја, поређење понашања различитих категорија учесника
у саобраћају на истом подручју, дефинисање области деловања и усмеравање
превентивних активности.
Упитници понашања учесника у саобраћају су коришћени у анализи понашања
у великом броју држава и представљају основу истраживања понашања. Они
омогућавају добијање свеобухватних, квалитетних и поузданих резултата
истраживања. Ипак, ови упитници се не могу генерализовати, већ је неопходно
њихово конструисање приликом сваког истраживања на новом простору. Упитници
понашања засновани на методи самопроцене конструисани су и потврђени на три
различите категорије учесника у саобраћају, а резултати добијени у овим
независним истраживањима биће публиковани на овој конференцији.

6.
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PREDICTIVE MODELS IN THE ANALYSIS OF ACCIDENTS WITH
PEDESTRIANS AT SIGNALIZED INTERSECTIONS:
CASE STUDY THE CITY OF NOVI SAD
Miloš Pljakić1, Dragan Jovanović2, Boško Matović3, Spasoje Mićić4, Aleksandar Bulajić5
Rezime: U cilju poboljšanja bezbednosti pešaka i stvaranju bezbednog okruženja u kome pešak
može da obavlja svoje aktivnosti, od ključnog značaja jeste utvrđivanje faktora koji utiču na
frekfenciju saobraćajnih nezgoda. U ovom istraživanju obuhvaćene su četvorokrake raskrsnice koje
su regulisane svetlosnom signalizacijom na urbanom području grada Novog Sada. Modeli koji su
korišćeni u ovom istraživanju su Poasonov regresioni model, negativni binomni regresioni model i
empirijska Bajes analiza. Rezultati istraživanja mogu pomoći subjektima bezbednosti saobraćaja u
cilju donošenja odluka o merama koje treba sprovesti na posmatranim raskrsnicama kako bi se broj
saobraćajnih nezgoda sa pešacima smanjio.
Ključne reči: Pešaci, signalisane raskrsnice, prediktivni modeli, empirijski Bajes
Abstract: In order to improve pedestrian safety and create a safe environment in which the
pedestrian can perform their activities, it is crucial to determine the factors that influence the
frequency of accidents. This research includes four-leg intersections that are regulated by light
signals in the urban area of Novi Sad. The models used in this study are the Poison regression model,
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the Negative-Binomial regression model and the empirical Bayes analysis. The results of this
research can help traffic safety subjects with a view to deciding on measures to be taken at observed
intersections to minimize the number of accidents with pedestrians.
Keywords: Pedestrians, signalized intersection, prediction models, empirical Bayes

1.

UVOD

Ključni elementi za razvoj održivih gradova jesu mobilnost i bezbednost svih učesnika
u saobraćaju. Bezbednost saobraćaja je jedan od velikih problema sa kojima se suočava
društvo, posebno kada su u pitanju ranjivi korisnici puta. Pristup rešavanja ovog problema
zahteva posvećenost prema svim kategorijama učesnika u saobraćaju, a posebno prema
najranjivijim učesnicima. Najranjiviji korisnici puta jesu pešaci, koje karakterišu
umanjene fizičko-motoričke sposobnosti, kao i njihovo ponašanje u odnosu na druge
učesnike u saobraćaju.
U cilju poboljšanja bezbednosti pešaka potrebno je izvršiti identifikaciju
odgovarajućih faktora koji doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda. Početni korak u
realizaciji ovog cilja jeste da se utvrde lokacije na kojima se javlja veliki broj saobraćajnih
nezgoda u kojima su učestvovali pešaci. Lokacije stradanja pešaka u saobraćajnim
nezgodama razlikuju se od države do države. Saobraćajne nezgode sa učešćem pešaka,
kod visoko razvijenih država, javlјaju se najčešće u urbanim sredinama. Karsch et al.
(2012) su prikazali da u državama Evropske Unije 70 % nezgoda sa smrtnim slučajem se
dogodi u urbanim sredinama, a u Sjedinjenim Američkim Državama čak 76 % nezgoda se
dogodi u urbanim sredinama. U urbanim sredinama pešaci su uglavnom izloženi riziku od
saobraćajnih nezgoda prilikom prelaska kolovoza na raskrsnicama (Cameron, 1982).
Raskrsnice u urbanom području predstavljaju složeni deo putne mreže na kojima se mogu
pojaviti različite interakcije između pešaka i motornih vozila. Prema tome, bezbednost na
raskrsnicama u urbanom području, kada se posmatraju svi vidovi putovanja, predstavlja
ozbiljno pitanje.
Analiza bezbednosti saobraćaja na određenim delovima putne mreže može se
posmatrati u cilju utvrđivanja faktora koji utiču na frekvenciju saobraćajnih nezgoda.
Prediktivni modeli predstavljaju matematičku funkciju koja objašnjava vezu između
frekvencije saobraćajnih nezgoda i drugih prediktorskih varijabli. U analizi saobraćajnih
nezgoda sve veću primenu imaju prediktivni modeli koji su zasnovani na regresionim
analizama (Abdel-Aty and Radwan, 2000; Shankar et al., 1998; Hauer, 1986; Lord and
Mannering, 2010). Pored toga, mnoge studije analizirale su saobraćajne nezgode sa
pešacima koje su se dogodile na raskrsnicama primenom regresionih analiza. (Brüde and
Larsson 1993; Lee and Abdel-Aty 2005; Harwood et al., 2008; Miranda-Moreno et al.,
2011a). Lee and Abdel-Aty (2005) utvrdili su vezu između frekvencije saobraćajnih
nezgoda sa pešacima na raskrsnicama i faktora koji se odnose na: demografske,
saobraćajne i geometrijske karakteristike. Kennedy (2008) je primenom modela predikcije
utvrdio da izloženost vozila i izloženost pešaka predstavlju dve nezavisne promenljive
koje imaju najveći uticaj na frekvenciju saobraćajnih nezgoda sa pešacima na signalisanim
raskrsnicama. Pored izloženosti, utvrđen je i uticaj nelinearne veze uključujući
karakteristike namene površina, karakteristike putne mreže i pristup javnog prevoza
putnika (Pulugurtha and Sambhara, 2011; Miranda-Moreno et al., 2011a). Podaci za
analizu mogu se prikupiti na osnovu različitih geografskih prostornih jedinica u cilju
optimizacije prediktivnih modela na mikro nivou (Lee et al., 2017).
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U skladu sa dosadašnjim istraživanjima u radu su uloženi napori da se primenom
prediktivnih modela utvrdi veza između frekvencije saobraćajnih nezgoda u kojima su
učestvovali pešaci i saobraćajnih, geometrijskih i demografskih karakteristika. Osnovni
cilj rada jeste da se identifikuju statistički značajne nezavisne promenljive koje imaju
uticaj na frekvenciju saobraćajnih nezgoda sa pešacima na četvorokrakim raskrsnicama
koje su regulisane svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Pored toga, u radu je
primenjena i Bajesova empirijska analiza u cilju preciznije procene očekivanog broja
saobraćajnih nezgoda sa pešacima na posmatranim raskrsnicama.
2.
2.1.

METODOLOGIJA
Prostor i vreme istraživanja

U domenu drumskog saobraćaja, kroz Novi Sad pružaju se državni putevi I i II reda,
gde pored njih putnu mrežu čini 880 registrovanih ulica na području urbanog dela grada.
Na području grada ukupno se nalazi 93 raskrsnica regulisane svetlosnom signalinizacijom.
U radu su analizirane 54 četvorokrake raskrsnice (slika 1.).

Slika 1. Četvorokrake raskrsnice regulisane svetlosnom signalizacijom, Grad Novi Sad

Izbor raskrsnica izvršen je prema dostupnosti podataka za sveobuhvatnu analizu. Na
odabaranim raskrsnicama analizirane su saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali
pešaci u trogodišnjem periodu (2008-2010.). Na području grada Novog Sada dogodilo se
549 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali pešaci od kojih se 108 saobraćajnih
nezgoda dogodilo na raskrsnici. Na slici 1. prikazane su analizirane četvorokrake
raskrsnice regulisane svetlosnom saobraćajnom signalizaciju na urbanom području Novog
Sada.
2.2.

Prikupljanje podataka

Prikupljeni podaci za potrebe ovog istraživanja obuhvataju podatke o saobraćajnim
nezgodama, demografske karakteristike stanovništva, saobraćajne karakteristike i
geometrijske karakteristike raskrsnice. Za prikupljanje podataka o sabraćajnim
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nezgodama sa pešacima korišćeni su dva izvora: (1) jedinstven informacioni sistem (JIS)
o saobraćajnim nezgodama MUP Republike Srbije i (2) dnevni policijski izveštaji u
kojima se nalazi detaljan opis svake nezgode. Sve nezgode su geopozicionirane tako da je
svaki događaj (saobraćajna nezgoda) predstavljen tačkom na mapi, a precizan položaj je
definisan na osnovu opisa iz dnevnog policijskog izveštaja. (Gomes, 2013, MirandaMoreno, et al., 2011).
Podaci o demografskim karakteristikama obuhvataju broj stanovnika u mesnim
zajednicama gde je izvršena aproksimacija na osnovu koje je utvrđen broj stanovnika u
zoni raskrsnice. Sam pristup aproksimacije dostupnih podataka prati nekoliko istaživanja
koja su primenila ovaj pristup u softverskom paketu ArcGIS-a (Pulugurtha and Sambhara
2011, Wang et al., 2017; Lee et al., 2017). Podaci o saobraćajnim karakteristikama
obuhvataju prosečan godišnji dnevni saobraćaj na glavnom i sporednom prilazu na svim
odabranim raskrsnicama. Podaci o geometrijskim elementima raskrsnice prikupljeni su na
osnovu pregleda svih odabranih raskrsnica, a obuhvataju: prisustvo razdelnih ostrva, broj
saobraćajnih traka prema smeru kretanja vozila kao i prisustvo autobuskih stajališta.
Promenljive koje su uzete u obzir prikazane su u tabeli 1, gde je prikazana i deskriptivna
analiza svih varijabli koje su uključeni u model.
Tabela 1. Deskriptivna analiza promenljivih koje su uzete u analizu
Promenljive
Zavisne promenljive

Opis

SN_2008-2010

Broj saobraćajnih nezgoda sa pešacima (2008-2010)

Min

Max

Mean

SD

0

12

2.00

2.50

3.91
2.98
0.05
3.28

4.73
4.60
1.81
4.26

4.48
4.10
0.54
4.04

0.18
0.38
0.36
0.23

0
0
0
0
0
2
0
0
3

4
1
1
2
2
16
3
2
15

1.70
0.74
0.50
1.61
0.28
11.04
1.30
0.59
7.72

1.31
0.44
0.51
0.76
0.49
2.95
0.96
0.81
3.22

Nezavisne varijable
Saobraćajne karakteristike
PGDS_glavni
PGDS_sporedni
PGDSsporedni/PGDSglavni
Populacija
Geometrijske karakteristike
BUS_stajalista
Ostrvo_glavni
Ostrvo_sporedni
Ulaz_LS_glavni
Ulaz_DS_glavni
N_ukupno_glavni
Ulaz_LS_sporedni
Ulaz_DS_sporedni
N_ukupno_sporedni

2.3.

PGDS-a na glavnom prilazu
PGDS-a na sporednom prilazu
Odnos PGDS na sporednom i PGDS na glavnom prilazu
Broj stanovništva u zoni raskrsnice
Broj autobuskih stajališta u zoni raskrsnice
Prisustvo razdelnog ostrva na glavnom prilazu (1 - da; 0 - ne)
Prisustvo razdelnog ostrva na sporednom prilazu (1 - da; 0 - ne)
Ukupan broj traka namenjenih za leva skretanja na glavnom prilazu
Ukupan broj traka namenjenih za desna skretanja na glavnom prilazu
Ukupan broj traka na glavnom prilazu
Ukupan broj traka namenjenih za leva skretanja na sporednom prilazu
Ukupan broj traka namenjenih za desna skretanja na sporednom prilazu
Ukupan broj traka na sporednom prilazu

Prediktivni modeli

U radu su primenjeni Poasonov regresioni model, negativni binomni model i
empirijska Bajes analiza, i omogućavaju da se ispituju prediktivne sposobnosti nezavisnih
varijabli na frekvenciju saobraćajnih nezgoda.
Poasonov regresioni model predstavlja osnovni linearni model koji se koristi za
modelovanje prebrojivih podataka. Ovaj model definiše verovatnoću retkih slučajnih
događaja u konstantnoj jedinici prostora i vremena. Kao slučajan događaj uzet je broj
saobraćajnih nezgoda na raskrsnicama u određenom vremenskom periodu. Osnovna
funkcija Poasonove raspodele može se predstaviti kao (Cameron and Trivedi, 2013):
y

p(Yi = yi ) = p(yi ) =

μi i e−μi
yi !

; i = 1, 2, 3, … , n

(1)

gde je: Yi – slučajna promenljiva koja predstavlja broj saobraćajnih nezgoda na
posmatranoj raskrsnici i u toku posmatranog vremenskog perioda; µ𝑖 – Poasonov
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parametar za posmatranu raskrsnicu i koji je jednak očekivanom broju saobraćajnih
nezgoda tokom posmatranog vremenskog perioda, P(Yi = yi) – predstavlja verovatnoću
da će se 𝑦𝑖 saobraćajnih nezgoda dogoditi na posmatranoj raskrsnici i tokom posmatranog
vremenskog perioda i e ≈ 2.72 predstavlja osnovu prirodnog logaritma.
Osnovna pretpostavka modela je da se logaritam očekivane vrednosti saobraćajnih
nezgoda može iskazati linearnom kombinacijom nepoznatih parametara. Ako je 𝑦 ∊ 𝑅𝑛 to
može predstaviti vektor nezavisnih varijabli tako da se model može iskazati kao:
(2)
log(𝐸(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖 )) = 𝛼 + 𝛽′ 𝑥
𝛼∈𝑅
𝛽 ∈ 𝑅𝑛
Na osnovu log-linearne povezanosti između nezavisnih varijabli i Poasonovog
parametra µ𝑖 , očekivan broj saobraćajnih nezgoda se može iskazati kao eksponencijalna
funkcija:
(3)
µi = E(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖 ) = eβXi
gde je: Xi – vektor nezavisnih varijabli uzetih u analizu; β – vektor regresionog
parametra koji će biti procenjen na osnovu metode maksimalne verodostojnosti.
Negativni binomni model predstavlja proširenu verziju Poasonovog modela u cilju
prevazilaženja ključnih nedostataka koji se odnose kada se javlja veća disperzija podataka.
Otklanjanje ovog nedostatka vrši se dodavanjem slučajne greške koja je aproksimirana sa
Gama raspodelom gde se dopušta nejednakost srednje vrednosti i varijanse. Osnovna
funkcija negativne binomne raspodele može se predstaviti kao (Cameron and Trivedi,
2013):
p(Yi = yi ) =

Γ(θ+yi )
Γ(θ)yi !

(

θ
θ+μi

θ

) (

μi
θ+μi

yi

) ; i = 1, 2, 3, … , n

(4)

gde θ predstavlja parametar koji je obrnuto proporcionalan disperzionom parametru α
(𝞱=1/α) i 𝞒(.) predstavlja vrednosti gama distribucije.
Umesto pretpostavke da srednja vrednost predstavlja istu vrednost za sve jedinice
posmatranja u ovom modelu se uzima u obzir i slučajna greška što je predstavljeno u
sledećoj funkciji:
(5)
µi = E(Yi ) = eβXi+ε
gde β predstavlja vektor nepoznatih parametra koje treba proceniti; Xi su vektori koji
predstavljaju skup nezavisnih varijabli; ε je slučajna greška, pri čemu exp(ε) prati Gama
raspodelu sa aritmetičkom sredinom 1 i varijansom α.
Empirijska Bajes analiza predstavlja vrednovanje lokacija sa velikom frekvencijom
saobraćajnih nezgoda. Ova analiza razmatra broj posmatranih nezgoda na odabranoj
lokaciji i broj nezgoda koje su predviđene uz pomoć predhodno pomenutih prediktivnih
modela. Očekivani broj nezgoda na datoj lokaciji može se predstaviti kao (Hauer et al,
2002):
𝐸𝐵𝑜č𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑛 = 𝑤 ∗ E(Yi ) + (1 − 𝑤) ∗ E(Yposmatran )

𝑤=

1
1+θ×E(Yi )

(6)
(7)

gde 𝐸𝐵𝑜č𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑛 predstavlja očekivan broj saobraćajnih nezgoda; w predstavlja težinski
faktor koji je dvodimenzionalan i obrnuto srazmeran disperzionom parametru θ kao i
frekvenciji predviđenih saobraćajnih nezgoda E(Yi ).
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3.

REZULTATI

U radu su analizirane saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali pešaci na
četvorokrakim raskrsnicama regulisane svetlosnom signalizacijom. U toku analiziranog
perioda (2008-2010.), dogodilo se 108 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali
pešaci na 54 raskrsnice u urbanom području grada Novog Sada. Primenom prediktivnih
modela ispitan je uticaj nezavisnih varijabli na frekvenciju saobraćajnih nezgoda. U
analizi je primenjen Poasonov regresioni model i negativni binomni regresioni model. Prvi
korak u pripremi podataka za analizu jeste ispitivanje korelacije između nezavisnih
varijabli. Korelacionom analizom ispitan je broj prediktorskih varijabli koje su uključene
u model kako bi se prisustvo multikolinearnosti svelo na minimum.
Primenom Poasonovog regresionog modela utvrđene su statistički značajne varijable
koje predstavljaju najbolje prediktorske parametre. Iz skupa nezavisnih varijabli,
statistički značajnije varijable koje imaju uticaj na broj saobraćajnih nezgoda sa pešacima
su PGDSminor, Populacija i Nsporedni (Tabela 2.).
Broj saobraćajnih traka na sporednom prilazu (N_sporedni) ima najveći uticaj na broj
saobraćajnih nezgoda sa pešacima (exp(b)=1,08759; p < 0,05). Protok saobraćaja u ovom
modelu predstavljen je kao broj vozila na glavnom i sporednom prilazu. Analizom je
utvrđeno da prosečan godišnji dnevni saobraćaj na sporednom prilazu ima statistički
značajan uticaj na broj saobraćajnih nezgoda sa pešacima (exp(b)=1,00002; p < 0,05).
Pored ovih varijabli, broj stanovnika u blizini raskrsnice (Populacija) pokazao je takođe
uticaj na broj saobraćajnih nezgoda (exp(b)=1,00010; p < 0,05). Procenjeni koeficijenti su
imali odgovarajući predznak na osnovu zadatog praga značajnosti od α = 5 %.
Tabela 2. Procena parametara Poasonovim regresionim modelom
Varijable

Reg. coef. (b)*

Konstanta
Populacija

[Exp(b)]

S.E.

Lower 95% CL

Upper 95% CL

-1.696532*
0.0000996*

0.18332
1.00010

0.450819
2.83E-05

-2.580121
0.0000442

-0.8129436
0.000155

PGDS_minor
0.000021*
N_sporedni
0.0839642*
Napomena: * p< .05

1.00002
1.08759

1.04E-05
0.03662

0.000000559
0.0121901

0.0000415
0.1557384

Nakon Poasonovog modela primenjen je negativni binomni model u cilju da ispita
uticaj nezavisnih varijabli uzimajući u obzir slučajnu grešku koja se aproksimira gama
raspodelom. Rezultati ovog modela prikazani su u tabeli 3. Statistički značajne varijable
su odnos PGDS na sporednom prlazu i PGDS na glavnom prilazu (exp(b)=2.203153;
p < 0,05). Kada je u pitanju broj stanovnika u blizini raskrsnice, rezultati ovog modela su
pokazali sličnu procenu regresionog koeficijenta kao što je to slučaj kod Poasonovog
modela (exp(b)=1,000111; p < 0,05). Broj saobraćajnih traka koje su namenjene za desna
skretanja na sporednom prilazu imaju najveći uticaj na broj saobraćajnih nezgoda sa
pešacima (exp(b)=1,509705; p < 0,05)
Tabela 3. Procena parametara negativnim binomnim modelom
Varijable

R.C. (β)

Konstanta
PGDSminor/PGDSmajor
Populacija
Ulaz_DS_sporedni

-9.52847*
0.78989*
0.000111*
0.411914*

Parametar disperzije (α)
Napomena: * p< .05

0.4465095
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[Exp(β)]
0.00000
2.203153
1.000111
1.509705

S.E.

Lower 95% C.L. Upper 95% C.L.

2.9295
0.405618
3.85E-05
0.167409

-15.2702
-0.0051072
0.0000351
-2.698106

-3.78675
1.584886
0.0001859
-3.160111

0.2025876

0.1834969

1.086508
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U cilju vrednovanja rezultata datih modela izvršena je komparacija modela prema
informacionim kriterijumima. Informacioni kriterijumi koji su korišćeni za poređenje
modela su Akaikov informacioni kriterijum i Bajesov informacioni kriterijum. Na osnovu
dobijenih kriterijuma, bolje prediktivne sposonosti pokazao je negativni binomni model
(AIC = 198,115 i BIC = 206,071) u odnosu na Poasonov model (AIC = 210,370 i
BIC = 218,334).
Nakon vrednovanja prediktivnih modela primenjena je empirijska Bajes analiza koja
uzima u obzir parametar disperzije (α = 0,4465) i prediktivne vrednosti koje su dobijene
primenom negativnog binomnog modela. Pored toga, osnov za Bajesovu analizu jeste
funkcija koja se može dobiti analizom više promenljivih vektora, u ovom slučaju uzete su
u obzir samo statistički značajne varijable prema negativnom binomnom modelu. U
poređenju sa negativnim binomnim modelom, uz pomoć koje je dobijen predviđen broj
nezgoda, empirijska Bajes analiza pokazuje preciznije rezultate u slučaju očekivanog broja
saobraćajnih nezgoda (Slika 2.).

Slika 2. Grafički prikaz funkcije negativnog binomnog modela i empirijske Bajes analize

4.

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

U okviru rada uloženi su napori da se ispita uticaj nezavisnih faktora na nastajanje
saobraćajnih nezgoda sa pešacima. Jedinice posmatranja stradanja pešaka predstavljaju
četvorokrake raskrsnice regulisane svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Istraživanje
je sprovedeno na urbanom području Novog Sada, a podaci za analizu su preuzeti za period
od 2008. do 2010. godine.
Primenom prediktivnih modela utvrđeni su koeficijenti nezavisnih varijabli koje u
najvećoj meri utiču na ukupan broj saobraćajnih nezgoda u posmatranom vremenskom
periodu. U istraživanju su primenjeni Poasonov regresioni model i negativni binomni
model, što je u skladu sa predhodnim studijama gde takođe analiziraju uticaj faktora na
broj saobraćajnih nezgoda posmatrajući raskrsnice kao prostorne entitete (Xie et al., 2014,
Pulugurtha et al., 2011., Lee et al., 2017.). Na osnovu Poasonovog prediktivnog modela
utvrđeno je da su statistički značajne varijable Populacija, PGDS_minor i N_sporedni.
Kada je u pitanju negativni binomni regresioni model varijable koje su imale najveći
statistički uticaj su odnos PGDS na sporednom i glavnom prilazu
(PGDS_minor/PGDS_major), Populacija i broj posebnih saobraćajnih traka za desna
skretanja na sporednom prilazu (Ulaz_DS_sporedni).
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U istraživanju populacija predstavlja broj stanovnika u blizini raskrsnice u prečniku od
800 metara kao u dosadašnjem istraživanju (Pulugurtha et al., 2011.). Sa povećanjem broja
stanovnika verovatnoća ukupnog broja saobraćajnih nezgoda sa pešacima ima tendenciju
da bude veća, tako da ako se u blizini raskrsnice poveća populacija za 1.000 stanovnika
ukupan broj saobraćajnih nezgoda će se povećati za 1 % (exp(b)=1,00010). Slični rezultati
su dobijeni u oba prediktivna modela. Pozitivan uticaj broja stanovnika u blizini raskrsnice
je u skladu sa predhodnim istraživanjima (Wang et al., 2017., Lee et al., 2017., MirandaMoreno et al., 2011.). Na osnovu dobijenih rezultata možemo istaći da povećanjem broja
stanovnika u blizini raskrsnice dolazi i do povećanja aktivnosti pešaka posebno kada su u
pitanju urbani delovi grada. Povećanje aktivnosti pešaka dovodi do većeg broja ukrštanja
pešačkih tokova sa tokovima motornih vozila što doprinosi frekvenciji saobraćajnih
nezgoda u kojima učestvuju pešaci.
Osnovna karakteristika saobraćajnog toka jeste PDGS i on predstavlja osnovni podatak
u prediktivnim analizama. Ova promenljiva je razmatrana prema prilazima na raskrsnici.
U Poasonovom modelu statistički značajna varijabla je protok vozila na sporednom prilazu
(PGDS_minor). Ako se PGDS na sporednom prilazu poveća za 1.000 vozila broj
saobraćajnih nezgoda će se povećati za 2 % (exp(b)=1,00002). Pozitivan uticaj PGDS-a
na sporednom prilazu prate predhodna istraživanja (Hauer, 1988., Salifu, 2003., Guo et
al., 2010). Odnos PGDS-a na sporednom i PGDS-a na glavnom prilazu pokazao je
pozitivan uticaj na broj saobraćajnih nezgoda, što je indentično sa istraživanjem koje je
obavljeno u Torontu i Šarlotu (Torbic et al., 2010.). Neka istraživanja se pokazala da
PGDS ima negativan uticaj na broj saobraćajnih nezgoda sa pešacima, gde autori to
opravdavaju kroz činjenicu da pešaci često izbegavaju da prelaze kolovoz na mestima gde
se javlja povećan obim sobraćaja (Pulugurtha and Sambhara, 2011).
Statistički značajne varijable koje opisuju geometrijske karakteristike raskrsnice su
broj saobraćajnih traka na sporednom prilazu što je utvrđeno Poasonovim modelom. Broj
saobraćajnih traka na sporednom prilazu ima pozitivan uticaj na broj saobraćajnih nezgoda
sa pešacima, ako se broj traka poveća za jednu traku, broj saobraćajnih nezoda se povećava
za 8 % (exp(b)=1,08759). Ovaj uticaj je potvrđen i drugim istraživanjima (Strauss et al.,
2014, Gomes, 2013.). Rezultati negativnog binomnog modela ukazuju da broj
saobraćajnih traka namenjenih za desna skretanja ima pozitivan uticaj na broj saobrćajnih
nezgoda sa pešacima. Ako se na semaforizovanim raskrsnicama broj traka za desna
skretanja poveća za 1 traku na sporednim prilazima, broj saobraćajnih nezgoda sa
pešacima će se povećati za 51 % (exp(b)=1,509705). Dosadašnja istraživanja nisu pronašla
statistički značajnu vezu između broja traka za desna skretanja i broja saobraćajnih
nezgoda sa pešacima (Abdel-Aty and Wang, 2006; Poch and Mannering, 1996; Wang et
al., 2006; Wang and Abdel-Aty, 2007, 2008). Uticaj broja saobraćajnih traka na
frekvenciju saobraćajnih nezgoda sa pešacima opravdava činjenica da se povećanjem
saobraćajnih traka ujedno i otežava prelazak preko kolovoza tako što produžava vreme i
distancu za prelazak. Pored toga, veći broj traka aproksimira i povećan broj konfliktih
tačaka što direktno dovodi u vezu sa stradanjem pešaka.
Nakon ispitivanja uticaja nezavisnih varijabli na broj saobraćajnih nezgoda utvrđen je
očekivan broj saobraćajnih nezgoda na posmatranim raskrsnicama. Očekivan broj
saobraćajnih nezgoda je aproksimiran vektorom funkcije negativnog binomnog modela i
vektorom posmatranih nezgoda. Aproksimacija je izvršena empirijskom Bajes analizom
na osnovu koje su utvrđene raskrsnice sa velikom frekvencijom nezgoda. Raskrsnice na
kojima se očekuje najveći broj nezgoda sa pešacima nalaze se u strogom centu grada ili
na glavnim gradskim saobraćajnicama. Ovo opravdava činjenica da se na glavnim
254

13. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik, 18-21. april 2018.

gradskim saobraćajnicama javlja povećan protok motornih vozila. Pored toga, aktivnosti
pešaka takođe su povećane u blizini ovih saobraćajnica što dovodi do ukrštanja pešačkog
i motornog saobraćaja, a time ukazuje na čestu izloženost pešaka u saobraćajnim
nezgodama.
Rezultati istraživanja mogu pomoći subjektima bezbednosti saobraćaja u cilju
donošenja odluka o intervencijama koje će sprovesti na posmatranim raskrsnicama kako
bi se broj saobraćajnih nezgoda sa pešacima smanjio. Smanjenje stradanja pešaka na
signalisanim raskrsnicama zahteva preduzimanje različitih mera, po sadržini, metodologiji
sprovođenja i objektima na koje su usmerene. Da bi mera pokazala pozitivan ishod, mora
da prikaže određeni efekat u ograničenom vremenu. Radi se, pre svega, o opštim merama
društveno-ekonomskog, vaspitno-obrazovnog, regulativnog, organizacionog, tehničkog,
zdravstvenog i drugog karaktera, koje su usmerene na opšte poslove u kojima se odvija
saobraćaj, ali i na učesnike u saobraćaju, vozila i puteve.
5.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ О
КОМПЕТЕНЦИЈАМА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
RESEARCH ON THE ATTITUDES OF DRIVING CANDIDATES
TOWARDS THE COMPETENCES OF DRIVING INSTRUCTORS IN
THE REPUBLIC OF SERBIA
Дејан Богићевић1, Миладин Нешић2, Владимир Поповић3,
Милица Шарковић4, Саша Здравковић5
Резиме: Да би инструктор успешно и квалитетно реализовао задатак који се поставља пред
њега, неопходно је да буде компетентан за тај посао а то значи: да има потребан капацитет и
интегритет, односно да има знање, да има чврсте позитивне ставове, да има одговарајућу
структуру личности и вештину преношења знања, ставова и вештина на кандидата. Да би се
ово достигло, неопходно је да се стално унапређује стручно образовање инструктора вожње,
али и да се врши непрекидно стручно усавршавање инструктора. У том циљу за потребе
Агенције за безбедност саобраћаја, током 2016. године је спроведена анкета на основу које
су истраживани ставови кандидата за возаче о компетенцијама инструктора вожње
Републици Србији. У овом раду биће приказани резултати истраживања добијени анализом
анкете, која је спроведена у оквиру пројекта реализованог за потребе Агенције за безбедност
саобраћаја. Истраживање ставова кандидата за возаче је спроведено у свих 25 управних
округа у Србији, што је омогућило упоредни приказ ставова према управним окрузима. На
крају рада дате су смернице за унапређење квалитета рада инструктора вожње током
оспособљавања кандидата, посматрано са аспекта ставова и захтева кандидата за возаче.
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Abstract: Driving instructors are the most important subjects in the training process of driver
candidates. To do a task set before him in a quality way with success, a driving instructor is required
to be competent for the job. This means that he should have the needed capacities and integrity, that
is knowledge, firm positive attitudes, an adequate personality structure, as well as the skill to
transmit knowledge, attitudes and skills on his candidates. To achieve this, it is required that
professional education and training of driving instructors is improved, but also that driving
instructors develop themselves professionally on regular basis. For that purpose and the needs of the
Agency for Traffic Safety, a survey was conducted during 2016 on the basis of which the attitudes
of driver candidates towards driving instructor competences in the Republic of Serbia were
investigated. This paper will disclose the results that were obtained by survey analysis which was
conducted within the project implemented for the needs of the Agency for Traffc Safety. The survey
about the attitudes of driver candidates was conducted in all 25 administrative districts in Serbia,
which allowed for the comparative analysis of the attitudes by administrative districts. In the end of
the paper, some guidelines for the improvement of work of driving instructors during the training of
candidates are given, based on the attitudes and requests of driving candidates.
Keywords: attitudes, driving candidates, competences, driving instructors.

1.

УВОД

Инструктор је најважнији субјект у процесу оспособљавања кандидата за возаче.
Наиме, инструктор вожње има велике предности у раду са кандидатима: то је учење
„један на један“, ради се практично и кандидат је посвећен и заинтересован за рад,
инструктор има могућност да уочи сваког часа провери да ли је кандидат добро
разумео садржај часа, инструктор може да проверава практично извршење
појединих радњи и да указује на грешке и метод рада и садржај прилагођава
кандидату. Како би се осигурао висок квалитет практичне обуке неопходно је да
инструктор поседује неопходне компетенције, односно да знањем, вештинама,
личним примером и ставом, буде узор кандидату, како би кандидат након полагања
возачког испита био безбедан учесник у саобраћају. Да би инструктор вожње био
лидер у својој професији, односно да би његове ставове и вредности делили и
његови кандидати, потребно је да поседује неопходна знања и вештине, али је
неопходно и да их примењује и на тај начин даје лични пример кандидатима за
возача.
Разматрајући улогу инструктора вожње, долази се до мишљења да он мора
најпре располагати одговарајућим стручним знањем и искуством, а након тога да
буде добар психолог и педагог, јер је његово знање и искуство безвредно ако није у
стању да га квалитетно пренесе на кандидата. Инструктор би требало да свој
квалитет манифестује на конкретним примерима као и детаљним објашњењима:
шта?, како? и зашто? у саобраћају. Поред неопходног познавања законских прописа,
трендова у безбедности саобраћаја и методике обуке, својим односом према
кандидату за возаче инструктор директно учествује у стварању безбедног учесника
у саобраћају. Из тих разлога, ово истраживање има за циљ да сагледа постојећи ниво
вештина лиценцираних инструктора вожње у Републици Србији, како би се
унапредио постојећи систем преношења знања инструктора вожње, који се
спроводи путем семинара које реализује Агенција за безбедност саобраћаја.
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2.

ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИНСТРУКТОРА У ПРОЦЕСУ
ОСПОСОБЉАВАЊА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

Компетенција је скуп повезаних знања, вештина, ставова и особина личности
које једној особи омогућују да делује ефикасно на послу или у одређеној ситуацији.
Компетенција указује на довољну количину знања и вештина које одређеној особи
омогућује да делује у широком спектру ситуација. Будући да сваки ниво
одговорности има сопствене захтеве, компетенција може да се појави у било ком
периоду живота особе или у било којој фази њене каријере (Слика 1.).

Слика 1. Елементи компетенције (Глишић et al, 2013:11)

Да би смо могли говорити о унапређењу знања и вештина обучавања које имају
инструктори вожње, у циљу достизања жељеног нивоа, а на основу примене
кибернетског модела управљања, неопходно је утврдити тренутни ниво знања и
вештина инструктора у Републици Србији. У том циљу, заједно са Агенцијом за
безбедност саобраћаја, спроведена су неопходна тестирања и анкете. Спровођењем
тестирања инструктора утврђује се тренутни ниво теоријског знања инструктора,
док се анкетом кандидата за возаче, као и анкетом власника школа утврђује ниво
вештина које инструктори демонстрирају у раду са кандидатима.
Утврђивање вештина лиценцираних инструктора вожње, у време израде
наведеног пројекта, једино је било могуће анкетирањем кандидата који су у процесу
обуке, па би резултати добијени на основу анкете били субјективни индикатор
образовне потребе инструктора вожње. Начин на који инструктор своје знање које
се односи на правилно извођење радњи возилом у саобраћају, односно практично
управљање возилом, преноси на кандидата за возаче током процеса обуке, такође
представља значајан индикатор образовне потребе. За разлику од утврђивања нивоа
знања, ниво вештина које поседује инструктор, у овој фази пројекта, било је могуће
утврдити једино субјективном методом, односно анкетирањем првенствено
кандидата који су у фази практичне обуке, а потом и власника ауто-школа. У том
циљу у наредном делу пројекта извршена је детаљна анализа резултата анкета путем
којих су кандидати и власници ауто-школа субјективно оцењивали рад инструктора
вожње. Како су анкетом била обухваћена питања која су се директно односила на
рад инструктора током извођења часа, то би свако од наведених питања, односно
групе одређених питања представљале индикатор.
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3.

МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА ТРЕНУТНИХ СТАВОВА
КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

Истраживање је спроведено у две фазе. У првој фази реализовано је пилот
истраживање са циљем унапређења мерног инструмента за процену ставова и
вештина кандидата. Пилот истраживање има за циљ проверу: како испитаници
доживљавају анкетне исказе, да ли су им анкетни искази разумљиви, да ли под
анкетним исказима подразумевају исто што подразумева и конструктор анкете, да
ли постоје анкетни искази на које им је тешко да одговоре, да ли им је трајање анкете
прихватљиво, да ли су се уморили попуњавајући анкету, да ли су при крају анкете
изгубили интерес и концентрацију за њено попуњавање, да ли им је анкета
интересантна, да ли су заинтересовани да виде добијене резултате и слично. Тек
након кориговања анкете с обзиром на информације до који се дошло у пилот
истраживању, формирана је коначна анкета која је коришћена током анкетирања.
Коначно анкетирање кандидата је спроведено Оnline методом у периоду од
априла до маја 2016. године, а обухваћени су кандидати за возаче са територије
Републике Србије. Анкете су биле постављене на сајту ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
АУТО-ШКОЛА СРБИЈЕ чиме су на тај начин су биле доступне свим кандидатима.
Поред тога, на Е-mail адресе преко 300 ауто-школа послати су линкови за
попуњавање анкете, уз молбу да инструктори и предавачи апелују на кандидате да
у што већем броју попуне анкету.

Слика 2. Линкови за попуњавање анкете кандидата

У анкети кандидата у ауто-школама учествовали су они кандидати који се
тренутно налазе у процесу оспособљавања кандидата за возаче (похађају теоријску
наставу или врше практичну обуку на возилима). Кандидати су одговарали на
укупно 18 питања, од којих је 5 намењено за процену њихових социо-демографских
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карактеристика, док се од преосталих 13 ставки односи на то како ови кандидати
опажају своје инструкторе вожње. Cronbah Alfa коефицијент поузданости ове
анкете износи 0,88, што значи да има висок ниво поузданости.
3.1.

Социо-демографске карактеристике кандидата који су анкетирани

Како би се утврдиле социо-демографске карактеристике кандидата коришћени
су подаци из анкете који се односе на: пол, старост, образовни/професионални ниво
и занимање.
Пол кандидата. Укупан узорак анкетираних чини 509 испитаника, кандидата
који се тренутно налазе у процесу обуке за вожњу, Од чега је 362 кандидата било
мушког пола (71,1%), а 147 женског пола (28,9%) (слика 3).

Слика 3. Однос анкетираних кандидата према полу (Богићевић et al, 2016:93)

Године кандидата. Највећи број испитаника је старости испод 18 година (306
испитаника, 60,1% укупног узорка). За њима следе они стари између 18 и 25 година,
њих 184 (36,1%), затим 10 испитаника старости од 26 до 33 године (2,0%), 5
испитаника од 34 до 41 године (1,0%), 3 испитаника старијих од 50 година (0,6%) и
само један испитаник старости између 42 и 49 година (0,2%) (слика 4).

Слика 4. Године старости кандидата (Богићевић et al, 2016:93)
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Ниво образовања кандидата. Највише је оних са завршеном основном школом297 испитаника (58,3%), са завршеном средњом школом њих 179 (35,0%), 26 са
завршеном вишом/високом школом 26 испитаника (5,1%) и на крају су они са
мастер (6) или докторским (3) дипломама (1,2%, 0,4%) (слика 5).

Слика 5. Ниво образовања кандидата (Богићевић et al, 2016:94)

Занимање испитаника. Што се тиче занимања испитаника, највише је ученика
338 или (66,4%), затим студената 134 или (26,3%), запослених 18 или (3,5%),
незапослених 15 или (2,9%) и само један пензионер (слика 6).

Слика 6. Занимање кандидата (Богићевић et al, 2016:94)

4.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ КАНДИДА ЗА ВОЗАЧЕ СА
ДИСКУСИЈОМ

За разлику од утврђивања нивоа знања, ниво вештина које поседује инструктор,
у време израде наведеног пројекта, могуће је утврдити једино субјективном
методом, односно анкетирањем првенствено кандидата који су у фази практичне
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обуке, а потом и власника ауто-школа. У том циљу у наредном делу рада извршена
је детаљна анализа резултата анкета путем којих су кандидати субјективно
оцењивали рад инструктора вожње. Како су анкетом била обухваћена питања која
су се директно односила на рад инструктора током извођења часа, то би свако од
наведених питања, односно групе одређених питања представљала индикатор нивоа
вештине инструктора. Анкетни упитник је садржао 13 питања који се односе на рад,
односно компетенције инструктора према ставовима испитаника који су били у
процесу оспособљавања кандидата за возаче, а изглед и редни број питања
приказани су у наставку рада.
Инструктор редовно одржава личну хигијену и хигијену возила (10.
Питање). Редовност одржавања личне и хигијене возила од стране инструктора
68,3% кандидата оценило је највишом и високом оценом, а 8,8% дало је ниске и
најниже оцене. 6,1% рекло је да по овом питању нема став, док 4,3% није дало
никакав одговор. Просечна оцена инструктора за ово питање је била 4,2.
Инструктор за време часа једе, пије, пуши или жваће жваку (11. Питање).
Анализа ставке која се тиче конзумирања хране, пића, цигарета и жвака од стране
инструктора за време часа вожње показала је да већина кандидата – 39,1% нема став
на ову тему. 23,5% кандидата дало је ниску и најнижу оцену, а 21,5% кандидата дало
је високу и највишу оцену. На ово питање није одговорило 4,5% испитаних
кандидата. Просечна оцена инструктора за ово питање је била 2,9.
Инструктор за време обуке обавља приватне послове (12. Питање). Када је у
питању склоност инструктора да за време обуке обављају приватне послове, највећи
број испитаних кандидата – 37,4% рекао је да нема став. Најнижу и ниску оцену
дало је 23,9% испитаника, највишу и високу 21,5%, а 6,1% испитаника није
одговорило на ово питање. Просечна оцена инструктора за ово питање је била 2,8.

СТАВОВИ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ О
КОМПЕТЕНЦИЈАМА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ
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Слика 7. Оцене компетенције инструктора вожње
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Током обуке Инструктор Вам улива поверење (13. Питање). Када се ради о
поверењу које кандидати имају у своје инструкторе 72,6% испитаника дало је
највише и високе оцене, а 8,0% ниске и најниже. На ово питање није одговорило
4,9% испитаника, док је 4,1% рекло да нема став. Просечна оцена инструктора за
ово питање је била 4,3.
Током обуке у возилу Инструктор користи сигурносни појас (14. Питање).
Анализом података који се тичу коришћења сигурносног појаса видимо да је 76,3%
испитаника дало највише и високе оцене, а 7,0% ниске и најниже. 7,0% испитаних
кандидата рекло је да нема став, док 4,7% није дало никакав одговор. Просечна
оцена инструктора за ово питање је била 4,5.
Инструктор за време часа употребљава мобилни телефон (15. Питање). На
питање о учесталости употребе мобилног телефона од стране инструктора за време
часа највећи број испитаника одговорио је са „немам став“, док 28,0% испитаника
дало је ниске и најниже оцене, а 26,2% високе и највише. Просечна оцена
инструктора за ово питање је била 2,8.
Инструктор са пажњом указује на грешке кандидату (16. Питање). Анализом
питања да ли инструктор са пажњом указује кандидату на грешке видимо да је
већина кандидата, 73,6%, дала позитивне (високе и највише оцене), док је свега 4,1%
анкетираних кандидата дала ниске и најниже оцене, док 7,0% испитаника није
одговорило на ово питање, а 4,5% рекло је да нема став. Просечна оцена
инструктора за ово питање је била 4,4.
Инструктор исправно указује на понашање након уочене грешке (17.
Питање). По питању указивања на исправно понашање након уочене грешке.
Инструктори су већином добили највише и високе оцене – 71,9%, док им је ниске и
најниже оцене дало 7,3% кандидата, 5,1% дало је одговор „немам став“, а 4,3% није
одговорило. Просечна оцена инструктора за ово питање је била 4,3.
Инструктор Вас подстиче да постављате питања (18. Питање). Подстицање
на постављање питања од стране инструктора оцењено је високим и највишим
оценама од стране 53,0% испитаника, а ниским и најнижим од стране 21,3%, а 5,9%
кандидата рекло је да нема став, док 4,9% није одговорило. Просечна оцена
инструктора за ово питање је била 3,7.
Инструктор врши рекапитулацију тематске јединице на крају часа (19.
Питање). По питању рекапитулације тематске јединице на крају часа, високе и
највише оцене добило је 53,6% инструктора, док је најниже и ниске оцене добило
18,6% оцењиваних инструктора, а 7,2% испитаника није одговорило на ово питање
док је 5,7% рекло да нема став. Просечна оцена инструктора за ово питање је била
3,8.
Учесталост различитог објашњења инструктора од предавача теоријске
наставе (20. Питање). О различитости објашњења која даје инструктор од
објашњења предавача теоријске наставе већина кандидата -30,3% - дала је најниже
и ниске оцене. Следе они који су рекли да немају став – 27,6% - 21,0% дало је високе
и највише оцене, док 6,3% испитаника није дало одговор на ово питање. Просечна
оцена инструктора за ово питање је била 2,7.
Инструктор оставља утисак да се константно усавршава (21. Питање). На
питање да ли инструктор оставља утисак да се константно усавршава, 57,1%
испитаних кандидата дало је инструкторима високе и највише оцене, а ниске и
најниже дало је 12,3% кандидата. На ово питање 10,4% испитаника дало је одговор
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„немам став“, а 5,1% није дало ниједан одговор. Просечна оцена инструктора за ово
питање је била 4,0.
Оцена нивоа знања, вештина и компетенција које инструктор поседује (22.
Питање). Ниво знања, вештина и компетенција које инструктор поседује 74,2%
кандидата оценило је високим и највишим оценама, док је свега 4,9% испитаника
дало ниске и најниже оцене. На ово питање није одговорило 4,3% испитаника, а
6,7% рекло је да нема став. Просечна оцена инструктора за ово питање је била 4,3.

5.

ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду елементе који чине компетенцију, са свим је сигурно да је
инструктор вожње најважнији сегмент у процесу формирања безбедног возача.
Квалитетним индивидуалним радом, у стварним саобраћајним условима,
инструктор вожње допринеси интеграцији свих релевантних знања која је кандидат
стекао, унапређењу ових знања и њиховој практичној примени, унапређењу свести
и ставова, развоју и укорењивању вештина неопходних за безбедно учешће возача
у саобраћају.
Поред наведеног инструктор вожње има веома важну улогу у стварању и
прихватању безбедних навика које ће омогућити укључивање новог возача у
саобраћај, уз што мање ризике и штетне последице. Имајући у виду претходно
дефинисану улогу инструктора у данашњем систему оспособљавања кандидата за
возаче, несумњиво се може закључити вештине које поседује инструктор
представља најзначајнију компоненту његове компетентности за обављање послова
инструктора вожње. Инструктор који поседује већи ниво вештина, сасвим сигурно
представља већи ауторитет кандидату за возаче и самим тим знатно лакше може да
оствари своју улогу током процеса оспособљавања кандидата за возаче.
Резултати спроведених истраживања ставова кандидата су показали да
лиценцирани инструктори вожње, који се тренутно налазе у процесу
оспособљавања кандидата, имају веома различите оцене по наведеним питањима
која се односе на компетентност инструктора, а просечна оцена компетенције
инструктора износи 3,8.
Анализа резултата анкете показала је да су највеће оцене добили инструктори за
питање бр. 14 које се односи на употребу појаса 4,6 и питање бр. 16 које се односи
на пажњу коју инструктор посвећује кандидату приликом указивања на учињене
грешке 4, 5. Најниже оцене инструктори су добили за питање бр. 11 које се односи
на конзумирање хране и пића у току часа 2,9, питање бр. 12 које се односи на
обављање приватних послова у току часа 2,9, затим питање бр. 15 које се односи на
употребу мобилног телефона у току часа 2,8 и на питање бр. 20 које се односи на
усаглашеност информација које добијају од инструктора и предавача теоријске
наставе током обуке 2,7. Просечна оцена рада инструктора за сва претходно
наведена питања је била 3,8.
Имајући у виду да лиценцирани инструктори вожње сваке године похађају
семинаре унапређења знања, на поменутим семинарима би инструкторима требало
указати по којим питањима су добили најмање оцене како би се ти недостаци
компетенција отклањали током семинара.
У циљу праћења оцена вештина инструктора, корисно би било да се у будуће
уведе обавезна анкета коју би попуњавали кандидати у ауто-школама после
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полагања возачког испита. Инструктор би, уз пријаву за испит, достављао и оцену
рада инструктора добијену на основу анкете од стране кандидата које је инструктор
обучавао у периоду од једне до пет година пре испита.

6.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ У ПОГЛЕДУ
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАЧИНА ПОЛАГАЊА ИСПИТА
ПРИЛИКОМ ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ
RESEARCH ON THE ATTITUDES OF DRIVING INSTRUCTORS IN
RESPECT TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND THE
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RENEWAL
Дејан Богићевић1, Крсто Липовац2, Филип Филиповић3,
Милица Шарковић4, Саша Здравковић5
Резиме: У циљу унапређења компетенције инструктора вожње, Агенција за безбедност
саобраћаја је током 2012. године донела Правилнике којима је дефинисан програм и начин
организације семинара унапређења знања и спровођењу испита провере знања за инструктора
вожње. Током 2016. године реализован је пројекат за потребе Агенције за безбедност
саобраћаја, у оквиру којег је између осталог спроведено истраживање ставова инструктора
вожње, у погледу стручног усавршавања и начина полагања испита приликом обнављања
лиценце. У овом раду биће приказани резултати истраживања добијени анализом анкете
инструктора, која је спроведена у оквиру пројекта. Истраживање ставова инструктора је
спроведено у свих 25 управних округа у Србији, што је омогућило упоредни приказ ставова
инструктора према управним окрузима. На крају рада дате су смернице за унапређење начина
организације семинара унапређења знања и спровођење испита провере знања за инструктора
вожње приликом обнављања лиценце.
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Abstract: In view of improving the competences of driving instructors, the Agency for Traffic
Safety passed the rulebooks in 2012, which define the programme and the organisational scheme of
knowledge advancement seminars as well as the methods of knowledge examination for driving
instructors. During 2016, a project was implemented for the needs of the Agency for Traffic Safety
within which, among other things, a survey was conducted on the attitudes of driving instructors in
respect to professional development and methods of examination upon occasion of licence renewal.
This paper will present the results of the research obtained by the analysis of the survey for driving
instructors, which was conducted within the project. A reserch on the attitudes of driver instructors
was conducted in all 25 administrative districts in Serbia, which allowed for the comparative
analyses of instructor attitudes by administrative districts. In the end of the paper some guidelines
were given for the improvement of the seminar organisation for knowledge advancement and the
methods of examination for driving instructors upon occassion of licence renewal.
Keywords: attitudes, driving instructors, professional development, renewal of the licence.

1.

УВОД

За успешну и квалитетну реализацију наставног плана и програма током процеса
оспособљавања кандидата за возаче моторних возила, поред осталог неопходно је и
квалитетно стручно усавршавање, односно унапређење знања и вештине
инструктора, као и усаглашавање ставова по свим питањима која су од значаја за
процес оспособљавања кандидата за возаче.
Како би се семинари унапређења знања и спровођење испита провере знања за
инструктора вожње, на најбољи начин „искористили“ за унапређење компетенције
инструктора, поред осталог неопходно је утврдити и ставове инструктора о том
питању. Другачије речено, сасвим је природно да се у циљу унапређења процеса
оспособљавања кандидата за возаче детаљно истраже ставови инструктора вожње о
том питању, а након стручне анализе уваже ставови који ће несумњиво допринети
унапређењу процеса оспособљавања кандидата. На основу овако утврђених и
усаглашених ставова инструктора вожње би требало правити дугорочне програме
стручног усавршавања инструктора вожње.
За потребе израде овог пројекта, између осталог коришћени су резултати који су
приказани у оквиру пројекта MERIT (Bartl, 2005), који је имао за циљ да прикаже
минималне европске захтеве који се користе током обуке и тестирање инструктора
вожње у великом броју европских земаља. Имајући у виду захтеве који се односе на
процес обуке, тестирање и константно усавршавање инструктора, а који су јасно
дефинисани MERIT (Bartl, 2005) пројектом, направљена је анкета за инструкторе.
Основни циљ анкете је био да се утврде ставови инструктора вожње у погледу
будућег образовања и стручног усавршавања инструктора вожње. Путем анкете
инструктори су имали прилику да изнесу своје ставове у погледу: минималних
услова потребним за инструкторе вожње, начина стручног усавршавања
инструктора вожње на семинарима унапређења знања, садржаја стручног
усавршавања инструктора вожње и начина полагања испита провере знања
приликом обнављања лиценце за инструктора вожње.
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2.

УЛОГА И ЗНАЧАЈ СТАВОВА У ПРОЦЕСУ ОСПОСОБЉАВАЊА
КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

Став се дефинише као релативно трајна ментална диспозиција која се испољава
као тенденција да се мисли, осећа и поступа на одређени начин у односу на неки
објекат. Психолошку структуру ставова чине три компоненте - сазнајна, емотивна и
акциона. Став утиче на опажање, пажњу и мишљење људи, али и на њихово
социјално понашање па су зато многе друштвене институције заинтересоване за
образовање и мењање ставова. Неки ставови могу се променити рационалним
аргументима, али је неке врло тешко искоренити. Ставови се разликују по својој
чврстини, степену уверености, трајању итд. Испитују се и мере различитим скалама
ставова. Скале ставова су психолошки инструменти за изазивање и мерење ставова
сачињени од низа репрезентативних тврдњи о предмету става код којег се од
испитаника тражи да у одређеном степену изрази своје слагање или неслагање са
сваком од њих или да изабере оне са којима се слаже. На основу специфичног склопа
свих одговора може се нумерички одредити место појединца на континууму од
екстремног прихватања до екстремног одбацивања предмета става. Крајњи резултат
на стандардизованој скали ставова изражава објективно и прецизно степен у којем
одређена личност има позитиван или негативан став према одређеном предмету. У
психологији се за мерење ставова користи више типова скала ставова - Ликертова,
Гутманова и Терстонова скала. Из претходно наведених научних чињеница, а
имајући у виду дефиницију индикатора, произилази јасан закључак да ставови
инструктора по питању безбедности саобраћаја представљају значајан индикатор
приликом утврђивања компетенције лиценцираних инструктора.
У овом истраживању испитаници су одговарали на укупно 49 ставки - питања
подељених у 6 категорија и то:
1. лични подаци,
2. ставови о минималним условима потребним за инструкторе вожње,
3. ставови о стручном усавршавању инструктора вожње на семинарима
унапређења знања,
4. ставови о садржају стручног усавршавања инструктора вожње,
5. ставови о начину полагања испита провере знања приликом обнављања
лиценце за инструктора вожње и
6. поље за слободне коментаре.
3.

МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА ТРЕНУТНИХ СТАВОВА
ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ

У Србији има око 3500 лиценцираних инструктора вожње који су у процесу
сталног стручног усавршавања (Агенција за безбедност саобраћаја, 2016). Пре
спровођења главне анкете, претходно је на узорку од 60 испитаника, односно
инструктора спроведено пилот истраживање анкете о ставовима. Ово истраживање
реализовано је са циљем да се тестирају инструменти и методе истраживања, као и
да се унапреди сам процес спровођења анкете. Након првог анкетирања
инструктора, отклоњени су недостаци анкете који су утврђени током израде и
анализе анкете, направљена је друга, унапређена верзија анкете са којом је извршено
ново анкетирање 60 инструктора вожње. На основу резултата прве и друге анкете
формирана је коначна верзија анкете у електронском облику.
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Коначно анкетирање великог броја инструктора је спроведено online методом.
Ова метода омогућила је најједноставнији, најбржи и најекономичнији начин
испитивања, а такође овим начином дистрибуирања, анкета је била доступна
највећем броју испитаника.
Online анкета је реализована у периоду од априла до маја 2016. године, а
обухваћени су инструктори са територије Републике Србије. Анкете су биле
постављене на сајту Привредне коморе ауто-школа Србије, тако да су биле доступне
свим заинтересованим инструктора. Поред тога, на Е-mail адресе преко 300 аутошкола послати су линкови за попуњавање анкете, уз молбу да власници ауто-школа
апелују на инструкторе да у што већем броју попуне анкету. Линкови за
попуњавање анкете послати су и на личне Е-mail адресе преко 800 инструктора који
су били у фази похађања семинара које је организовала Агенција за безбедност
саобраћаја.
С обзиром да се све комуникације између инструктора и Агенције за безбедност
саобраћаја обављају путем Е-maila (достављање неопходне документације за
добијање лиценце, пријава на семинар унапређење знања, обавештења о месту и
времену одржавања семинара и сл.), аутори овог рада су мишљења да овакав начин
анкетирања није могао да утиче дискриминацију старијих инструктора.
Коначна верзија анкете о ставовима инструктора вожње, са 49 питања
подељених у 6 области, показала је добар ниво поузданости, мерено Cronbah Alfa
коефицијентом који за ову анкету износи 0,92 (креће се у опсегу од 0,75 до 0,92).
3.1.

Социо-демографске карактеристике инструктора који су анкетирани

Анкета је имала питања која се односе на: пол, старост, образовни и
професионални ниво, занимање и године радног искуства на пословима
инструктора.
Пол инструктора. Узорак у овом истраживању чини 387 инструктора вожње од
чега 341 мушкарац (88,1%) и 46 (11,9%) жена. Оваква структура узорка приближно
одговара полној структури популације инструктора (одговара проценту тестираних
инструктора на улазном тесту).
Година рођења инструктора. Најмлађи анкетирани инструктор има 23 године,
док најстарији има 72 године. Највећи проценат инструктора рођен је у периоду
између 1971. и 1980. године (32,3%), а нешто мањи проценат рођен је у периоду
између 1961. и 1970. године (30,2%). Највише има инструктора старости 41 година
-19 (4,9%).
Година полагања возачког испита Б категорије. Највећи проценат
инструктора возачки испит „Б“ категорије положио је у периоду између 1991. и
2000. године (32,6%), а нешто мањи проценат је возачки испит положио у периоду
између 1981. и 1990. године (32,0%).
Године инструкторског стажа. Анализа података о дужини инструкторског
стажа показала је да највећи проценат инструктора има радно искуство до пет
година (32,8%), а нешто мањи проценат има између 11 и 20 година радног искуства
(29,5%). Број инструктора са радним искуством преко 20 година износи 19,9 %.
Податак да су у анкети највише учествовали инструктори са радним искуством до
пет година, може се објаснити чињеницом која је утврђена током реализације
семинара унапређења знања, да су млађи инструктори више заинтересовани за
унапређење знања и за ову анкету.
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Ниво образовања инструктора. Четворогодишњу саобраћајну школу завршило
је њих 80 (20,7%), другу четворогодишњу школу њих 39 (10,1%), друге више школе
14 (3,6%), друге факултете 17 (4,4%), Саобраћајни факултет 33 (8,5%), трогодишње
средње школе за возаче моторних возила 64 (16,5%), V степен за возача инструктора
84 (21,7%), а 49 (12,7%) испитаника завршило је вишу/високу школу саобраћајне
струке.
3.2.

Просторна – регионална заступљеност анкетираних инструктора

Анкетом су обухваћени инструктори из свих 25 округа Р. Србије. Највећи број
инструктора који су анкетирани је био из Београда, (18,3%) што је и разумљиво, јер
је у Београду највећи број ауто-школа.
Табела 1. Процентуална заступљеност анкетираних инструктора по окрузима
р.б.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Управни округ

Београд
Јужнобачки
Рашки
Златиборски
Севернобачки
Нишавски
Шумадијски
Браничевски
Јужнобанатски
Сремски
Јабланички
Борски
Западнобачки

n

71
33
26
21
21
17
17
16
15
15
14
13
12

%

18,3%
8,5%
6,7%
5,4%
5,4%
4,4%
4,4%
4,1%
3,9%
3,9%
3,6%
3,4%
3,1%

р.б.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Управни округ

n

Колубарски
Поморавски
Расински
Зајечарски
Пчињски
Средњобанатски
Моравички
Мачвансаки
Пиротски
Подунавски
Топлички
Севернобанатски
УКУПНО

12
12
11
10
10
9
8
5
5
5
5
4
387

%

3,1%
3,1%
2,8%
2,6%
2,6%
2,3%
2,1%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
100,0%

После Београда највећи број анкетираних инструктора је био из Јужнобачког
(8,5%), Рашког (6,7 %) и Златиборског и Северно бачког округа (5,4%), док је
најмањи број инструктора био из Севернобанатског округа (1,0%). Процентуална
регионална заступљеност анкетираних инструктора приказана је у табели 1.

4.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ СА ДИСКУСИЈОМ

У овом делу рада биће груписани ставови општег узорка о минималним
условима потребним за инструкторе вожње, ставови о стручном усавршавању
инструктора вожње на семинарима унапређења знања, ставови о садржају стручног
усавршавања инструктора вожње, ставови о начину полагања испита провере знања
приликом обнављања лиценце за инструктора вожње и на крају ће бити приложени
слободни коментари са закључком истраживача.
4.1.

Ставови инструктора о минималним условима потребним за
инструкторе вожње

Ставови инструктора о минималном нивоу образовања инструктора. Као
најпожељније образовање за инструктора вожње оцењен је V степен за возача
271

Дејан Богићевић, Крсто Липовац, Филип Филиповић, Милица Шарковић, Саша Здравковић
ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
И НАЧИНА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИЛИКОМ ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ

инструктора (то сматра 251 или 65% испитаника). Следе одговори средња
четворогодишња саобраћајна школа (77 или 20% испитаника) и трогодишња школа
за возача моторних возила (39 или 10% испитаника), а преосталих 20 или 5%
испитаника је навело остале нивое образовања (друге школе, високе школе или
факултети).
Ставови инструктора о минималном возачком стажу. Када је у питању
поседовање минималног возачког стажа као услов за обављање посла инструктора
вожње 47,5 % испитаника сматра да кандидати за инструкторе вожње морају имати
између 4 и 5 година возачког искустава. Минимални возачки стаж за инструктора
вожње према ставовима наших испитаника је 5 година према одговору 171
испитаника (44,2% целокупног узорка). Следе одговори 3 године и 10 година са 42
(10,9%) односно 41 (10,6%) одговора.
Ставови инструктора о минималном возачком искуству. Минимални број
пређених километара моторним возилом (возачко искуство инструктора) које треба
да има кандидат за инструктора вожње, према ставовима наших испитаника, је
преко 10.000 km (то сматра 332 или 87,9% испитаника). Следе одговори од 5.000 до
10.000 km (37 или 9,6% испитаника) и од 1.000 до 5.000 km (6 или 1,6% испитаника).
Ставови инструктора о одсуству тежих саобраћајних прекршаја. Око 73,9 %
испитаника (286 инструктора) сматра да инструктор вожње не може бити лице које
је чини теже саобраћајне прекршаје (као обавезан услов), њих 14,5 % (56) сматра
да то није обавезно, а 45 испитаника (11,6%) изјаснило се да о овом питању нема
јасно дефинисан став.
Одсуство кривичне одговорности у последњих 5 година. Одсуство кривичне
одговорности у последњих пет година оцењено је као обавезан услов према
ставовима 309 (79,8% укупног узорка) испитаника, као необавезно према 48
испитаника (12,4%), а 30 испитаника (7,8%) о овом питању нема дефинисан став.
Здравствени услови - обавезно лекарско уверење за инструктора. Обавезно
лекарско уверење за инструктора обавезно је према ставу 358 (92,5%) испитаника,
необавезно према ставу 23 испитаника (5,9%) док шесторо (1,6%) о овом питању
нема јасно дефинисан став.
4.2.

Ставови инструктора о стручном усавршавању инструктора вожње на
семинарима унапређења знања

Када су у питању ставови о стручном усавршавању инструктора вожње на
семинарима унапређења знања добијени су подаци о пожељном теоријском делу
обавезног сталног стручног усавршавања, организованој теоријској настави путем
обавезних семинара, радионицама на којима би се разматрале ситуације из праксе,
настави путем интернета, самоучењу, учешћу на стручним скуповима на тему
безбедности саобраћаја, практичном делу обавезног сталног стручног усавршавања,
обуци кандидата за возача на путу уз присуство старијег и искуснијег инструктора,
обуци на путу приликом обучавања кандидата за возача од стране искуснијег
инструктора, обуци кандидата за возача на специјализованим полигонима и обуци
кандидата за возача путем симулатора.
За истраживање ставова инструктора у погледу начина организације семинара и
начина полагања испита провере знања приликом обнављања лиценце за
инструктора вожње, користили смо тростепену скалу Ликертовог типа како би се
избегла преширока дисперзија одговора. На овај начин добијени су ставови који се
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могу сматрати једним од релевантнијих критеријума за састављање импликација за
будућу едукацију инструктора вожње. Скала са пет или више степени дала би
дискриминативније одговоре, али не и релевантније, имајући у виду циљ
спроведеног истраживања.
Табела 2. Ставови инструктора у погледу начина организације семинара
ИЗГЛЕД ПИТАЊА / СТАВ

ДА

НЕ

НС

НО

25. Обука кандидата за возача путем симулатора:

44,4

32,8

7,2

15,5

24. Обука кандидата за возача на специјализованим полигонима:

50,4

29,7

5,2

14,7

23. Обука на путу приликом обучавања кандидата за возача од стране
искуснијег инструктора:

57,1

17,1

10,1

15,8

22. Обука кандидата за возача на путу, уз пратњу старијег и искуснијег
инструктора:

55,0

20,9

8,5

15,5

21. Обавезно стално стручно усавршавање би требало да обухвати
ПРАКТИЧНИ део:

65,6

28,2

6,2

0,0

20. Учешће на стручним скуповима, на тему безбедности саобраћаја:

64,9

12,1

7,8

15,2

19. Самоучење (учење код куће):

52,2

22,2

9,0

16,5

18. Настава путем интернета:

52,2

24,0

8,0

15,8

17. Радионице на којима би се разматрале ситуације из праксе:

71,6

10,1

2,6

15,8

16. Организована теоријска настава путем обавезних семинара:

56,6

22,7

4,1

16,5

15. Обавезно стално стручно усавршавање би требало да обухвати
ТЕОРИЈСКИ део:

71,3

22,2

6,5

0,0

*Напомена: НС-Нема став, НО-Није одговорило.

Анализа ставова инструктора о стручном усавршавању инструктора вожње на
семинарима унапређења знања, показује да чак 71,3 % анкетираних инструктора
подржава обавезно и стално стручно усавршавање кроз теоријску наставу. Све
облике теоријске наставе подржало је више од 50 % инструктора, а највећу подршку
инструктори су дали за радионицама на којима би се разматрале ситуације из праксе
чак 71,6 %, а најмање су били заинтересовани за наставу путем интернета и
самоучење (учење код куће). Интересантно је запазити да 65,6 % инструктора
подржава обавезно и стално стручно усавршавање кроз практични део, а што је за
5,7 % мања подршка у односу на теоријски део. Све облике практичне наставе, осим
обуке кандидата за возача путем симулатора, подржало је више од 50 %
инструктора, а највећу подршку инструктори су дали обуци на путу приликом
обучавања кандидата за возача од стране искуснијег инструктора 57,1%.
4.3.

Ставови инструктора о садржају стручног усавршавања инструктора
вожње

Када су у питању ставови о садржају стручног усавршавања инструктора вожње
добијени су подаци о вештинама управљања возилом, разумевању физичких закона,
ризицима вожње под утицајем штетних фактора (алкохол, дрога, умор), познавању
педагошких метода (врсте и методе учења), општим знањима о безбедности
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саобраћаја, прописима у безбедности саобраћаја, препознавању опасне ситуације
(вештине процене и предвиђања), ризицима некоришћења заштитних система,
значају ставова кандидата о безбедности саобраћаја, познавању саобраћајне етике,
познавању саобраћајне психологије, познавању педагогије и андрагогије,
познавању методике практичне обуке кандидата за возача и познавању моторних
возила.
Табела 3. Ставови инструктора у погледу садржаја семинара
НС НО

ИЗГЛЕД ПИТАЊА / ОЦЕНА

5

39. Познавање моторних возила:

37,0

30,2 23,0 4,4 2,1 3,4 0,0

38. Одлично познавање методике практичне обуке кандидата за возача:

69,0

19,9

37. Познавање педагогије и андрагогије:

35,1

27,1 21,7 7,5 4,1 4,4 0,0

36. Познавање саобраћајне психологије:

44,4

28,2 17,8 3,4 3,1 3,1 0,0

35. Познавање саобраћајне етике:

47,5

28,2 14,0 3,4 4,7 2,3 0,0

34. Значај ставова кандидата о безбедности саобраћаја:

65,1

22,2

8,3

2,1 0,5 1,8 0,0

33. Ризици некоришћења заштитних система:

69,5

17,8

6,5

2,3 1,0 2,8 0,0

32. Вештине процене и предвиђања - препознавања опасне ситуације:

83,2

10,9

2,8

0,8 0,8 1,6 0,0

31. Прописи у безбедности саобраћаја:

84,5

9,8

2,8

0,5 1,3 1,0 0,0

30. Општа знања о безбедности саобраћаја:

81,1

12,1

3,9

0,5 1,0 1,3 0,0

29. Врсте и методе учења:

57,1

23,8 11,4 3,1 1,8 2,8 0,0

76,0

10,6

27. Разумевање физичких закона:

44,7

27,1 16,0 3,9 3,6 4,7 0,0

26. Вештине управљања возилом:

61,8

19,4 10,1 2,6 2,3 3,9 0,0

28. Ризици вожње уз присуство штетних фактора (алкохол, дрога, умор и сл.):

3

4

5,9

5,9

2

1

1,3 1,0 2,8 0,0

1,3 2,1 4,1 0,0

*Напомена: НС-Нема став, НО-Није одговорило.
Анализа ставова инструктора о садржају стручног усавршавања инструктора
вожње на семинарима унапређења знања, показује да је преко две трећине
инструктора са високом и највишом оценом оценило све понуђене садржаје на
семинарима. Садржаји на теме „Општа знања о безбедности саобраћаја“, „Прописи
у безбедности саобраћаја“ и „Вештине процене и предвиђања - препознавања опасне
ситуације“ оцењени су са високом (4) и највишом оценом (5) од стране чак 94%
укупног узорка. Најмању оцену добили су садржај на тему „Познавање педагогије
и андрагогије“, и „Познавање саобраћајне етике“, односно ови садржаји су оцењени
са ниском (2) и најнижом (1) оценом од стране свега 10 % укупног узорка.
4.4.

Ставови инструктора о начину полагања испита провере знања
приликом обнављања лиценце за инструктора вожње

Анкетом ставова инструктора о начину полагања испита провере знања
приликом обнављања лиценце за инструктора вожње добијени су подаци о:
важности израде завршног стручног рада (елабората) на тему одређене тематске
јединице, полагању тестова за одређену категорију, полагању тестова према
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садржају "програма обавезних семинара унапређења знања", полагању практичног
дела испита са кандидатом који је у процесу обуке, полагању практичног дела на
симулатору, усменом решавању конкретних проблемских ситуација из праксе и
писменом решавању конкретних проблемских ситуација из праксе.
Табела 4. Ставови инструктора у погледу начина полагања испита
НЕ

НС

НО

ИЗГЛЕД ПИТАЊА / СТАВ

ДА

46. Писмено решавање конкретних проблемских ситуација из
праксе:

44,7 42,9 10,3

2,1

45. Усмено решавање конкретних проблемских ситуација из
праксе:

73,6 18,1

6,7

1,6

44. Полагање практичног дела на симулатору:

30,0 59,4

8,8

1,8

43. Полагање практичног дела испита са кандидатом који је у
процесу обуке:

51,9 40,1

6,7

1,3

42. Полагање тестова према садржају „Програма обавезних
семинара унапређења знања“:

42,9 44,2 11,4

1,6

41. Полагање тестова за одређену категорију:

54,5 33,3 10,1

2,1

40. Израда завршног стручног рада (елабората) на тему
одређене тематске јединице:

25,6 62,5 10,6

1,3

*Напомена: НС-Нема став, НО-Није одговорило.
Када су у питању ставови инструктора о начину полагања испита провере знања
приликом обнављања лиценце за инструктора вожње, постоје велика одступања у
погледу подршке различитим начинима полагања испита. Начин полагања испита
кроз „Усмено решавање конкретних проблемских ситуација из праксе“ подржава
највећи проценат инструктора 73,6 %. Најмању подршку има начин полагања
испита кроз израду завршног стручног рада (елабората) на тему одређене тематске
јединице 25,6% и „Полагање практичног дела на симулатору“ 30 %.

5.

ЗАКЉУЧАК

Када су у питању ставови инструктора вожње у погледу елемента који су од
значаја за безбедност саобраћаја и сам процес унапређења знања све активности у
наредном периоду требало би усмерити у правцу промене ставова инструктора. У
наредном периоду, посебне напоре треба усмерити ка промени ставова инструктора
који су, са једне стране погрешни, а са друге су изузетно важни за процес
оспособљавања кандидата. Имајући и види чињеницу да се ставови мењају веома
споро и тешко, овај процес промене погрешних и укорењивања исправних ставова
инструктора треба започети што пре, уз уважавање струке и науке.
Имајући у виду да су резултати истраживања показали да су инструктори неке
методе рада на семинарима подржали у изузетно великом проценту, док су неки
методи окарактерисани као непожељни, у наредном периоду треба наставити са
истраживањем који методи рада на семинару дају најбоље резултате.
Анализе резултата анкете коју су попуњавали инструктори вожње, а на основу
које су утврђени њихови ставови, показала је да већи број инструктора сматра да је
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потребно и теоријско и практично усавршавање. Као најпожељнији облик
теоријског усавршавања издвојиле су се радионице на којима би се разматрале
ситуације из праксе, а као најпожељнији облик практичног усавршавања - обука на
путу приликом обучавања кандидата за возача од стране искуснијег инструктора.
Што се тиче садржаја додатне обуке намењене инструкторима, анкета је показала
да је инструкторима најпотребније усавршавање које се односи на прописе у
безбедности саобраћаја и вештине процене и предвиђања – препознавања опасне
ситуације. Када су у питању ставови инструктора о начину полагања испита провере
знања, највећи проценат инструктора подржава „Усмено решавање конкретних
проблемских ситуација из праксе“.
Коначно, лиценцирани инструктори вожње дефинитивно треба да похађају све
наведени облике стручног усавршавања и да се периодично вреднује њихова
компетентност. На семинарима стручног усавршавања би требало спроводити
тестирања и анкете у циљу сталног праћења нивоа компетенција и образовних
потреба. На основу овако сагледаних образовних потреба (недостатака
компетенције) требало би правити дугорочне програме стручног усавршавања
инструктора вожње.

6.
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УСПОСТАВЉАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ МЈЕРЕЊА, ПРАЋЕЊА И
ИЗВЈЕШТАВАЊА О ИНДИКАТОРИМА БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ESTABLISHMENT OF THE METHODOLOGY OF MEASUREMENT,
MONITORING AND REPORTING ON SAFETY PERFORMANCE
INDICATORS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Крсто Липовац1, Бојан Марић2, Милан Тешић3, Мирослав Ђерић4
Резиме: Управљање безбједношћу саобраћаја немогуће је замислити без праћења индикатора
безбједности саобраћаја. Република Српска је препознала значај индикатора у безбједности
собраћаја и у складу са тим спроведен је први пројекат на подручју Републике Српске којим
ће бити успостављена методологија за снимање, праћење и извјештавање о индикаторима
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске. Према најбољој свјетској пракси,
али и добрим примјерима из региона (Србија), за почетак су одабрани индикатори који се
односе на заштитне системе: сигурносни појас за возаче, сувозаче, путнике позади, дјецу до
12 година, заштитна кацига за мопедисте и мотоциклисте. Поред наведених мјерени су и
индикатори: употреба мобилног телефона током вожње и употреба дневних свјетала.
Резултати добијени теренским истраживањем на подручју свих десет полицијских управа
Републике Српске треба да омогуће процјену стања безбједности саобраћаја, поређење са
земљама у региону и свијету, али и процјену у којој мјери су остварени циљеви дефинисани
усвојеном Стратегијом безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.
Кључне ријечи: Индикатори, Методологија, Мјерење.
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Abstract: Traffic safety management can not be imagined without monitoring the safety
performance indicators (SPI). Republika Srpska recognized the significance of indicators in the
traffic safety and accordingly conducted the first project on the territory of the Republic of Srpska,
which will establish a methodology for measurement, monitoring and reporting on safety
performance indicators on the roads of the Republic of Srpska. According to the best world practice,
but also good examples from the region (Serbia), for the beginning are selected indicators relating
to protection systems: safety belt for drivers, front passenger, children up to 12 years old, protective
helmet for moped and motorcyclists. In addition indicators that are also used are use of mobile
phones while driving and using daytime running lights. The results obtained by field research in the
territory of all ten police administrations of the Republika Srpska should provide an assessment of
the state of transport safety, comparisons with countries in the region and the world, as well as an
assessment of the extent to which the achieved goals have been defined by the adopted Road Traffic
Safety Strategy on Republika Srpska.
Keywords: Indicators, Methodology, Measurment.

1.

УВОД

Индикатори безбједности саобраћаја представљају везу између посљедица
саобраћајних незгода и мјера за смањење посљедица тих незгода (OECD, 2005), а
значај индикатора се може оцијенити на основу јачине везе са дешавањем
саобраћајне незгоде или повреде (Липовац, 2008). Индикатори у безбједности
саобраћаја представљају значајан искорак у овој области и служе за оцјену и
праћење стања безбједности саобраћаја.
Посебан значај индикатора у безбједности саобраћаја огледа се у праћењу
учинка, дефинисању и успостављању трендова, предвиђању проблема, процјени
политичког утицаја, поређењу итд. (Пешић и Антић, 2012).
Однос између постојећих и жељених вриједности индикатора одређује шта би
требало предвидјети у програмима безбједности саобраћаја и које мјере треба
предузимати (Липовац, 2008). Кључна тачка у развоју индикатора је да индикатори
морају да прикажу небезбједне услове система безбједности саобраћаја и због тога
се разликују од директних излаза, односно посљедица небезбједности саобраћајног
система (саобраћајне незгоде и посљедице саобраћајних незгода).
Успостављање и праћење индикатора треба да унаприједи праћење постојећег
стања заштитног система безбједности саобраћаја, брзо праћење и мјерење ефеката
појединих мјера и активности и међусобно поређење, а то се може постићи
спровођењем сљедећих корака (Липовац и др, 2012):
 прецизно дефинисање индикатора безбједности саобраћаја,
 рангирање индикатора према значају и избор најважнијих индикатора
који ће се пратити,
 дефинисање начина мјерења индикатора,
 израда методологије прикупљања података за најважније индикаторе
који ће се пратити,
 анализа и извјештавање о индикаторима.
Бројна истраживања, стручни и научни радови покушавају да дефинишу која би
то врста индикатора имала могућност квалитетне оцјене безбједности саобраћаја.
Како је безбједност саобраћаја сложена појава, неопходно је дефинисати
индикаторе који могу измјерити факторе који доприносе настанку незгода, који
идентификују услове везане за повећање броја незгода, посљедица незгода итд.
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(Пешић и Антић, 2012). Број индикатора који се предлажу за употребу у данашње
вријеме све више расте (ЕTSC, 2001; Al-Haji, 2005; Hakkert et al, 2007; Hermans et al,
2009; Gitelman et al, 2010), јер се жели омогућити свеобухватно и разумљиво
поређење и праћење стања безбједности саобраћаја током времена. Можда
најважнија особина и значај индикатора, осим што у себи садржи велики број
информација је да то представља подршку и алат за управљача на било ком нивоу
(национални, локални…).
До данас су се избором релевантних индикатора безбједности саобраћаја и
критеријума које ти индикатори морају да испуне бавили бројни аутори, тако
Hermanns et al. (2008) наводе да би основни критеријуми за избор релевантних
кључних индикатори били: значај, мјерљивост, специфичност, осјетљивост,
поузданост, упоредивост итд.

2.

КЉУЧНИ ИНДИКАТОРИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПРЕМА
ПРЕПОРУКАМА ПРОЈЕКТA „SAFETYNET“

Уважавајући најбољу свјетску праксу у погледу индикатора безбједности
саобраћаја пројекат SAFETYNET је припремио теоријски оквир у вези индикатора
безбједности саобраћаја, кроз истицање значаја и могућности праћења индикатора
безбједности саобраћаја и формирао теоријско-методолошко упутство за мјерење
основних индикатора безбједности саобраћаја. У оквиру пројекта су дефинисане
кључне области, а све уважавајући извјештај Европског савјета за безбједност
саобраћаја (ETSC, 2001) и у оквиру сваке од области детаљно су разрађени кључни
индикатори.
Имајући у виду да су већина земаља Европске уније учесници овог пројекта, и
да су у највећој мјери прихватили и већ публиковали резултате у погледу праћења
стања безбједности саобраћаја коришћењем индикатора безбједности саобраћаја, то
се може закључити да би унифицирање броја, врсте и типа индикатора који ће се
пратити, као и начин њиховог мјерења омогућило поређење између различитих
ентитета (међу државама, међу општинама и сл.).
Сагледавајући извјештаје из SAFETYNET пројекта, а посебно извјештаје Vis et
al. (2007) и Hakkert at al. (2007) могу се систематизовати индикатори безбједности
саобраћаја, које пројекат SAFETYNET сматра од изузетне важности за праћење и
оцјену стања безбједности саобраћаја. Ти индикатори су везани за седам кључних
области, односно подручја дјеловања у безбједности саобраћаја: алкохол и дроге,
брзине, заштитни системи, дневна свјетла, пасивна безбједност возила, путеви и
здрвствено збрињавање.
2.1.

Кључни индикатори безбједности саобраћаја у региону (Србија)

Током 2013. године Саобраћајни факултет Универзитета у Београду је за потребе
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, усагласивши са најбољом
свјетском праксом (методологијом дефинисаном пројектом SAFETYNET)
дефинисао релевантне индикаторе безбједности саобраћаја, као и начин њиховог
прикупљања на подручју Србије. Aнализирајући најбољу свjетску праксу у погледу
избора кључних индикатора безбједности саобраћаја, а посебно препоруке пројекта
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SAFETYNET, као и имплементирајући резултате спроведених истраживања на
подручју Србије утврђено је да је индикаторе безбједности саобраћаја потребно
систематизовати на индикаторе који се односе на сљедеће области:
 Понашање учесника у саобраћају,
 Возила,
 Путеве и
 Здравствено збрињавање.

3.

КЉУЧНИ ИНДИКАТОРИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Сагледавајући и анализирајући најбољу свјетску праксу, као и примјере у
ближем региону у погледу избора кључних индикатора безбједности саобраћаја, а
посебно препоруке пројекта SAFETYNET, као и имплементирајући резултате
истраживања спроведених за потребе првог оваквог пројекта на подручју Републике
Српске може се закључити сљедеће: да би се испунили захтјеви који се стављају
пред индикаторе безбједности саобраћаја (оцјена тренутног стања, мјерење
ефикасности примјене мјера и поређење између различитих подручја) неопходно је
индикаторе безбједности саобраћаја систематизовати на индикаторе који се односе
на:
 Управљање безбједношћу саобраћаја,
 Путеве,
 Возила,
 Понашање учесника у саобраћају и
 Здравствено збрињавање.
У оквиру овакве подјеле налазе се индикатори који се детаљније односе на:
 Организацију и управљање безбједношћу саобраћаја,
 Путеве,
 Возила,
 Алкохол и дроге,
 Брзину,
 Заштитне системе и
 Здравствено збрињавање.
Оваква систематизација индикатора безбједности саобраћаја ствара могућност
двојаког дјеловања од стране управљача система безбједности саобраћаја. Прво,
могуће је уочити које су то области дјеловања у безбједности саобраћаја
небезбједније, односно којима је потребно посветити пажњу и примјенити
одговарајуће мјере. Друго, у оквиру овакве систематизације могуће је препознати
који су субјекти надлежни, односно одговорни за стање одређеног индикатора
безбједности саобраћаја, чиме се додатно ствара могућност за унапређење система
безбједности саобраћаја.
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4.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

Током 2017. године Агенција за безбједност саобраћаја и Министарство
саобраћаја и веза Републике Српске објавили су позив за израду пројекта под
називом „Методологија за мјерење и праћење индикатора БС у Републици Српској
и њихов значај за стратешко управљање безбједношћу саобраћаја“. Овај пројекат
од изузетне важности за Републику Српску, тј. за њен систем управљања
безбједношћу саобраћаја урадио је Саобраћајни факултет у Добоју, Универзитет у
Источном Сарајеву. У складу са пројектним задатком, теренско истраживање
спроведено је на подручју цијеле Републике Српске (свих десет полицијских управа
у Републици Српској).
4.1.

Теренско истраживање

Предмет истраживања:
 употреба сигурносног појаса код возача, путника и дјеце до 12 година
(путнички аутомобили)
 дневна свјетла (путнички аутомобили и доставна возила до 3,5 тоне)
 употреба мобилног телефона током вожње (путнички аутомобили и
доставна возила до 3,5 тона) и
 употреба заштитне кациге код мотоциклиста током вожње.
Вријеме и мјесто, метод истраживања - Теренско истраживање је спроведено у
периодима од 6.07.2017. до 20.07.2017. и од 22.07.2017. до 24.07.2017. године, при
чему су мјерења вршена само у дневним условима одвијања саобраћаја. Снимање
свих посматраних индикатора вршено је радним данима, и то: уторком, сриједом
или четвртком, у периодима наведеним у методологији, тј. према дефинисаном
начину мјерења сваког индикатора појединачно (од 8:00 до 12:00h и од 13:00 до
18:00h).
Истраживање је вршено (методом опажања) радним данима (изван вршних
часова), а на подручју свих 10 полицијских управа у Републици Српској. На
подручју сваке полицијске управе спроведена су теренска истраживања на четири
различите локације, и то двије у насељу и двије на отвореним путевима. На свакој
локацији истраживање је трајало од 2 до 3 сата, у зависности од тога колико је
требало времена да се прикупи дефинисани минимални број возила (120 возила
минимални узорак). Притом, важно је навести да су мотоциклисти снимани док се
не испуни минималн узорак возила, у складу са тим број уочених мотоциклиста је
варирао од локације до локације. Истраживање на терену су спроводила два
претходно обучена истраживача (један на позицији у насељу, а други на позицији
ван насеља). Истраживачи су бирали локације гдје се возила крећу спорије, тако да
је могуће утврдити основна обиљежја која се прате и евидентирају: пол
возача/путника, процијенити старост возача/путника, утврдити да ли користе
сигурносни појас, врста возила итд.
Посматрано је и методом случајног узорка евидентирано понашање возача,
сувозача, путника на задњим сjедиштима, употреба дневних свјетала, мобилног
телефона и употреба заштитне кациге код мотоциклиста. Истраживачи су потребна
обиљежја уносили у претходно припремљене бројачке листове, тако да не буду
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нападно уочљиви (без посебних обиљежја) и да не утичу на понашање
возача/путника и мотоциклиста).

5.

РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ

На основу претходно одабраних индикатора (пројектни задатак), дефинисаног
метода и узорка истраживања, у овом дијелу рада представљени су резултати
истраживања индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској.
У свим полицијским управама и на свим категоријама саобраћајница у
спроведеном истраживању укупно је измјерено 6.827 возача путничких аутомобила
и доставних возила до 3,5t. Од тог броја 4.431, односно (64,9%), возача путничких
аутомобила и доставних возила до 3,5t је користило сигурносни појас током вожње.
Посматрано према класи, индикатор употребе појаса возача путничких аутомобила
и доставних возила до 3,5t у Републици Српској припада класи веома ниска
вриједност индикатора (Слика 1.).

Слика 1. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t
од стране возача, сувозача и путника на задњем сједишту

Посматрано према категорији саобраћајнице у Републици Српској, возачи
путничких аутомобила и возила до 3,5t су чешће користили појас на путевима ван
насеља (73,8%), док је употреба сигурносног појаса у насељу износила (56%).
Резултати спроведеног истраживања показују да је употреба појаса сувозача у
путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t нешто већа у односу на
возаче. Када се посматрају све категорије саобраћајница, просјечно 66,4% сувозача
је користило сигурносни појас. Слично као и код возача, већа употреба сигурносног
појаса је ван насеља (73,3%), у односу на насеље (59,8%). Вриједност индикатора
употребе сигурносног појаса сувозача на путевима ван насеља припада класи ниске,
док у насељу припадају класи веома ниске вриједности индикатора (Слика 1.).
Анализом индикатора употребе појаса током вожње, путника на задњем сједишту у
путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t може се закључити да је
вриједност индикатора изузетно ниска (Слика 1.). Резултати истраживања показују
да је кумулативно, свега 16,9% путника на задњем седишту користило сигурносни
појас у Републици Српској. Овдје треба нагласити да се овај индикатор односи на
све путнике на задњем сједишту (заједно са дјецом). Уколико се посматрају само
одрасли путници без дјеце до 12 година, вриједност овог индикатора је још нижа
(Слика 2.). Кумулативно, свега 5,2% одраслих путника на задњем сједишту користи
сигурносни појас током вожње на путевима у Републици Српској.
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Слика 2. Употреба појаса путника (без дјеце) на задњем сједишту у путничким
аутомобилима и доставним возилима до 3,5t

Имајући у виду потребу упоређивања (са другим земљама) података о
коришћењу заштитних система код дјеце током вожње, приказани су обједињени
подаци коришћења заштитних система за дјецу до 12 година старости. Извршено је
сабирање индикатора за дјецу до 3 године старости са подацима за дјецу од 3 до 12
година старости на основу чега су добијене вриједности индикатора коришћења
заштитних система за дјецу до 12 година старости (Слика 3.).

Слика 3. Употреба заштитних система за дjецу до 12 година старости

Када је у питању употреба дневних свјетала током вожње, добијени резултати
показали су да просјечно 94,8% возача путничких аутомобила и доставних возила
током вожње користи дневна свјетла. У насељу 94,7% (веома ниска вриједност
индикатора), а ван насеља 95% (веома ниска вриједност индикатора) возача
путничких аутомобила и доставних возила је током спроведеног истраживања
користило дневна свјетла (Слика 4.).

Слика 4. Употреба дневних свјетала возача путничких аутомобила и доставних
возила до 3,5t

Индикатор употребе мобилних телефона у вожњи за возаче путничких
аутомобила и доставних возила до 3,5t у Републици Српској, просјечно на обе
категорије саобраћајница припада класи врло висока вриједност индикатора и
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износи 5,8% ван насеља и 7,3% у насељу. Укупно за Републику Српску, 6,5% возача
путничких аутомобила користи мобилни телефон током вожње (Слика 5.).

Слика 5. Употреба мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила и
доставних возила до 3,5t

Када се посматрају као једна група, индикатор коришћења заштитних кацига
мопедиста и мотоциклиста износи 73,1% и припада класи ниска вриједност
индикатора (Слика 6.).

Слика 6. Употреба заштитне кациге мопедиста и мотоциклиста

Имајући у виду методологију анализа заштитних система у свијету (IRTAD),
обједињени индикатори употребе заштитних кацига мопедиста и мотоциклиста су
неопходни за упоредну анализу индикатора безбједности саобраћаја у Републици
Српској, са земљама у региону и у свијету.

6.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Према препорукама из релевантне литературе, а посебно пројекта SAFETYNET
и ETSC (2001), индикатори су тренутно систематизовани на оне који се односе на
организацију и управљање безбједношћу саобраћаја, понашање учесника у
саобраћају, на индикаторе путне инфраструктуре, индикаторе везане за безбједност
возила и здравствено збрињавање. Успостављање система праћења индикатора
безбједности саобраћаја односи се на вишефазно увођење мјерења, праћења и
компаративних анализа индикатора безбједности саобраћаја. Јасно је да се са
најшире листе индикатора безбједности саобраћаја најприје у систем морају
укључити они индикатори који су најрелевантнији и најједноставнији за
прикупљање. Тако је за прву фазу предвиђено евидентирање, мјерење и праћење
индикатора који се односе на понашање у саобраћају, а који су управо били предмет
анализе у спроведеном истраживању. У складу са тим препорука је да се према
неведеној методологији у првој фази започну мјерења сљедећих индикатора
безбједности саобраћаја:
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проценат употребе сигурносних појасева код возача током вожње,
проценат употребе сигурносних појасева код сувозача током вожње,
проценат употребе сигурносних појасева код путника позади током
вожње,
 проценат употребе заштитних система код дјеце током вожње,
 проценат употребе заштитних кацига код мопедиста и мотоциклиста
током вожње,
 проценат употребе дневних свјетала током вожње и
 проценат употребе мобилног телефона од стране возача током вожње.
Друга фаза треба да обухвати додатне индикаторе који се могу утврдити
теренским истраживањима (проценат прекорачења дозвољене брзине и проценат
возача под утицајем алкохола), док би у трећој фази били укључени и они
индикатори за које се подаци прикупљају из база података (старост возног парка,
проценат аутопутева у путној мрежи и сл.). Овдје је важно напоменути и то да фазно
увођење индикатора безбједности саобраћаја мора бити временски ограничено.
Прву (ако је могуће и другу) фазу треба започети већ на прољеће 2018., док се
почетак треће фазе очекује на јесен 2018. године. Предуслов за отпочињање треће
фазе представља формирање јединствене базе података из које би се црпили
неопходни подаци, а коју је потребно да формира Агенција за безбједност
саобраћаја до половине 2018. године. За случај да јединствена база података не буде
формирана до наведеног периода, сви неопходни подаци ће бити прикупљани од
стране Агенције за безбједност саобраћаја у директним контактима са субјектима и
институцијама који располажу подацима потребним за утврђивање индикатора чије
увођење је предвиђено трећом фазом (полиција, завод за статистику, здравство,
хитна помоћ, управљачи путевима итд.).
Након успостављеног процеса мјерења индикатора безбједности саобраћаја,
мјерења треба обављати редовно, периодично, према препорукама студије, а саме
начине мјерења индикатора безбједности саобраћаја и коришћење неопходних база
података евентуално кориговати (усавршавати), а све према напретку у науци и
струци безбједности саобраћаја. Посебно је важан дио финансирања у вези
индикатора безбједности саобраћаја, па би Агенција за безбједност саобраћаја
морала, у годишњим плановима средстава намјењених за праћење и унапређење
безбједности саобраћаја, да уведе и истраживања у вези индикатора безбједности
саобраћаја, која би се спроводила два пута годишње. Осим тога, Агенција за
безбједност саобраћаја би требала периодично, а најмање једанпут у три године, да
наручи студију која би сагледала најновија достигнућа и развој научне мисли у вези
индикатора безбједности саобраћаја и у складу са тим евентуално кориговати
начине мјерења сваког од одабраних кључних индикатора безбједности саобраћаја.
С обзиром на свега неколико појединачних истраживања индикатора безбједности
саобраћаја на подручју Републике Српске, овим пројектом је за сва будућа
истраживања у овој области, дефинисана методологија за успостављање и праћење
индикатора, кроз прецизно дефинисање (шире и уже листе) индикатора
безбједности саобраћаја, кроз рангирање индикатора према значају и избор
најважнијих индикатора, кроз дефинисање начина мјерења и прикупљања података
за најважније индикаторе, као и уз приједлог најважнијих анализа и извјештавања о
индикаторима. У циљу праћења постојећег стања заштитног система безбједности
саобраћаја, претходно наведене кораке којима је успостављен систем праћења
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индикатора у Републици Српској, неопходно је у будућности константно
унапређивати и усаглашавати их са међународним препорукама.
Ревизије и унапређења методологије за успостављање и праћење ИБС потребно
је вршити периодично, а најмање једном у три године. Како је предвиђено
законском регулативом, извјештавање о стању безбједности саобраћаја, па и о
индикаторима безбједности саобраћаја у Републици Српској неопходно је
спроводити два пута годишње, од чега је пожељно да једно од та два извјештавања
буде у форми семинара на коме би се поред постојећег стања безбједности
саобраћаја и успостављеног тренда индикатора безбједности саобраћаја, извршило
поређење и приказала искуства развијених земаља, пренијела савремена научна
достигнућа, приказали нови модели у области мјерења, узорковања и израчунавања
појединих индикатора и на тај начин перманентно унапређивао процес праћења
индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској.
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UTICAJ LEKOVA NA BEZBEDNU VOŽNJU- PREVENTIVNE
AKTIVNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI
EFFECT OF MEDICATIONS ON SAFE DRIVING - PREVENTIVE
ACTIVITIES IN THE LOCAL COMMUNITY
Marija Marković1, Nevenka Kovačević2
Rezime: Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu godišnje skoro 40.000 ljudi
smrtno strada u saobraćaju usled upotrebe psihoaktivnih supstanci, dok je broj lakše i teže
povređenih znatno veći. U Srbiji ne postoje podaci koji ukazuju na veličinu problema upotrebe
psihoaktivnih supstanci, pre svega lekova, i njihovog uticaja na bezbednost saobraćaja. Cilj rada je
prikaz upotrebe lekova u Republici Srbiji koji utiču na psihofizičku sposobnost (anksiolitici,
antidepresivi, analgetici i dr.) i predlog aktivnosti u lokalnoj zajednici koje se odnose na upotrebu
lekova i bezbednu vožnju. Rezultati dobijeni analizom podataka Agencije za lekove i medicinska
sredstva Srbije o prometu i potrošnji lekova u periodu 2006-2015. godine ukazuju da je u Srbiji u
proteklih 10 godina došlo do porasta upotrebe lekova koji sadrže psihoaktivne supstance (porast
udela u ukupnim troškovima za lekove sa 11,4 na 12,4%). Broj utrošenih kutija benzodijazepina,
najzastupljenih iz ove grupe lekova, u ovom periodu je porastao za 12,6%, kao i njihova prosečna
dnevna potrošnja (sa 91,75 DDD/1000 stanovnika u 2006. na 107,78DDD/1000 stanovnika u
2015.godini). Imajući u vidu nedovoljno razvijenu svest stanovništva i neadekvatnu definisanost
postojeće zakonske regulative u oblasti uticaja lekova na bezbednost saobraćaja, predstavnici
lokalne zajednice moraju preduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju informisanja stručne i opšte
javnosti o lekovima koji dovode do izmene psihofizičkih sposobnosti u toku vožnje, kao i načinu
njihovog delovanja. Ove aktivnosti pre svega podrazumevanju obuku pružalaca zdravstvenih usluga
o načinu informisanja pacijenata o potencijalnim neželjenim efektima propisanih lekova na njihovu
bezbednost u saobraćaju.
Ključne reči: lekovi, psihoaktivne supstance, psihofizičke sposobnosti, bezbedna vožnja
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Abstract: According to the World Health Organization, each year almost 40,000 people die in
traffic due to the use of psychoactive substances, while the number of injured is considerably higher.
In Serbia, there are no data available indicating the magnitude of use of psychoactive substances,
primarily medications, and their impact on road traffic safety.The aim of the paper is to present the
use of medications affecting psychophysical abilities (anxiolytics, antidepressants, analgesics, etc.)
in Serbia and proposal of local community activities related to use of medicines and safe
driving.Results obtained by analyzing the data of the Serbian Agency for Medicines and Medical
Devices on drug turnover and consumption in period 2006-2015. have shown that in Serbia, during
10 years, there has been an increased use of medicines containing psychoactive substances (share in
total drug costs increased from 11.4 to 12.4%). The number of used benzodiazepine boxes, the most
common from this group of drugs, increased by 12.6%, as well as their average daily consumption
- from 91.75 (2006) to 107.78DDD/1000 inhabitants (2015).Considering the insufficient population
awareness and the inadequate definition of existing legislation in the field of drug impact on road
traffic safety, local community representatives must take appropriate actions in order to inform
experts and the general public about drugs that change psychophysical abilities while driving and
the way of their functioning. These activities primarily include training of health services providess
on how to inform patients about the potential adverse effects of prescribed drugs on their traffic
safety.
Keywords: medication, psychoactive substances, psychophysical abilities, safe driving

1.

UVOD

“Psihoaktivni lek ili psihoaktivna droga (psihofarmaceutski ili psihotropski lek) je hemijska
supstanca koja prolazi kroz krvno –moždanu barijeru i dejstvuje prvenstveno na centralni nervni
sistem gde menja funkciju mozga, što dovodi do promena u percepciji, raspoloženju, svesti,
spoznaji i ponašanju”(WHO, 2004)
“Psihoaktivna supstanca je vrsta droge, leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre
i za vreme vožnje, kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost
učesnika u saobraćaju (osim alkohola)” (ZOBS, 2009)

U današnje vreme veliki broj ljudi upotrebljava različite lekove ili pomoćna lekovita
sredstva u cilju poboljšanja svog opšteg psihofizičkog stanja, lečenja ili kontrole postojeće
bolesti, često ne prekidajući obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Mnogi od ovih lekova
sadrže psihoaktivne i druge supstance koje nepovoljno utiču ili mogu uticati na obavljanje
složenih funkcija, poput vožnje motornih vozila ili rukovanja teškim mašinama. Prema
podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u svetu godišnje skoro 40.000 ljudi
smrtno strada u saobraćaju usled upotrebe psihoaktivnih supstanci, što čini svaku tridesetu
smrt u saobraćajnim nezgodama, dok je broj povređenih znatno veći
(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/,
21.10.2017.).
Prevalenca upotrebe psihoaktivnih supstanci među vozačima kreće se između 3,9 i 20%,
dok kod smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama ona iznosi od 8,8 do čak 33,5%
(Bernig et al, 2015:3, Beasley et al, 2011:6). Najčešće vrste psihoaktivnih supstanci
povezanih sa saobraćajnim nezgodama sa fatalnim ishodom, u preko 50% slučajeva, jesu
amfetamini i metamfetamini, kanabis (marihuana) kod svakog petog i kokain kod svakog
sedmog smrtnog ishoda,dok 13% smrtnih ishoda nastaje usled neadekvatne upotrebe
lekova koji sadrže psihoaktivnu komponentu (bezodijazepini, opioidni analgetici i dr.)
(WHO, 2016:4).
288

13. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kopaonik, 18-21. april 2018.

Lekovi sa psihoaktivnom supstancom podležu obaveznom, zakonski regulisanom
obeležavanju od strane prozvođača (na samom pakovanju ili u sadržaju uputstva za lek) u
većini zemalja, shodno tome i u našoj zemlji, a njihova upotreba je povezana sa
apsolutnom ili relativnom zabranom upravljanja motornim vozilima (Pravilnik o sadržaju
i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao
i sadržaju uputstva za lek, čl.25,75 i 83, ZOBS čl. 31 i 187).
Većina lekova koji se koriste u lečenju psihijatrijskih i neuroloških bolesti spada u
psihoaktivne lekove sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (anksiolitici,
antipsihotici, antidepresivi, antiepileptici, opiodini analgetici, lekovi za terapiju nesanice,
i dr.), i shodno tome utiču na upravljanje motornim vozilimа (Beirness et al, 2017: 4-12,
Hetland et al, 2014:495-502). Pored navedenih lekova, određeni antibiotici
(fluorohinolonski), hormonski preparati, antidijabetici, antihipertenzivi, jaki analgetici,
antiemetici i lekovi koji se koriste kod alergija mogu uticati na izmenu psihofizičkih
sposobnosti (Hetland et al, 2014:502-503, Couper et al, 2014:39-43). Posebnu grupu
predstаvljaju preparati koji ne sadrže psihoaktivne supstance ali mogu uticati na
bezbednost vožnje, a to su lekovi koji se uglavnom uzimaju bez lekarskog recepta i imaju
široku primenu u opštoj populaciji (u terapiji gripa, prehlade, kašlja i sl.)
(http://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/safety/FitnessToDrive.pdf,11.11.
2017.).
Lekovi koji utiču psihofizičke karakteristike vozača mogu izazvati pospanost,
vrtoglavicu i glavobolju, mišićnu slabost, mučninu i povraćanje, probleme sa vidom
(zamućen vid, duple slike), sluhom (zujanje u ušima, zaglušenost) i brojne druge
poremećaje koji dovode do smanjenja koncentracije, lošijeg opažanja i koordinacije
pokreta, kao i oslabljenih refleksa, što rezultuje posledičnim usporenim reagovanjem,
odnosno smanjenjem sposobnosti brzog i adekvatnog reagovanja u toku vožnje (WHO,
2016:2, Hetland et al, 2014:494).
Delovanje leka zavisi od vrste psihoaktivne supstance i doze leka, starosti, pola, telesne
težine, psihofizičkog stanja organizma, postojanja dodatnih psihičkih i fizičkih napora
(zamor, stres), ali i interakcije sa drugim lekovima (naročito kod starije populacije sa
komorbiditetima) i kombinovanja sa drugim psihoaktivnim supstancama (alkohol,
energetski
napici,
droge
i
sl.)
https://one.nhtsa.gov/people/injury/olddrive/Medications/index.htm,
https://research.qut.edu.au/carrsq/wp-content/uploads/sites/45/2017/04/Medications-andDriving-screen.pdf, 15.11.2017).
Nasuprot brojnim podacima iz sveta koji ukazuju da upotreba lekova i psihoaktivnh
supstanci nosi veći rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima (WHO,
2016:2), u Republici Srbiji, izuzimajući alkohol kao dobro poznati faktor rizika po
bezbednost saobraćaja, vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i lekova predstavlja
nedovoljno poznat, zanemaren i potcenjen problem (Obradovic, 2012:59).
Cilj ovoga rada jeste prikaz upotrebe lekova u Republici Srbiji koji dokazano utiču na
smanjenje psihofizičkih sposobnosti, kao i davanje predloga aktivnosti kako na
nacionalnom, tako i na nivou lokalne zajednice usmerenih na upotrebu navedenih lekova,
a koje mogu pozitivno uticati na bezbednost učesnika u saobraćaju.
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2.

MATERIJAL I METODE

Rad predstavlja retrospektivnu analizu pokazatelja troškova i korišćenja lekova u
Srbiji. Analizirani su podaci Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS),
kao merodavnog entiteta osnovanog u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim
sredstvima RS koje ima sveobuhvatni uvid u promet i potrošnju lekova u našoj zemlji.
Podaci su ekstrahovani iz godišnjih elektronskih publikacija Agencije Promet i potrošnja
gotovih lekova za humanu upotrebu, kojima je pristupljeno preko zvaničnog web portala
agencije (www.alims.gov.rs/ciril/o-agenciji/publikacije/). Za analizu potrošnje lekova
uzet je desetogodišnji period posmatranja, sa 2006. kao početnom i 2015. kao završnom
godinom sobzirom da iz nje potiču poslednji zvanični objavljeni podaci o prometu i
potrošnji lekova u Republici Srbiji.
Posmatrani su najčešće upotrebljavani lekovi u opštoj populaciji koji imaju uticaj na
izmenu psihofizičkih sposobnosti, i shodno tome na bezbednost učesnika u saobraćaju, a
to su predstavnici grupe lekova koji deluju na nervni sistem (anksiolitici, antipsihotici,
sedativi i antidepresivi), kao i grupe lekovi u širokoj upotrebi koji mogu dovesti do izmene
psihofizičkih sposobnosti pojedinca (analgetici, antihistaminici, antihipertenzivi,
antidijabetici i hinolonski antibiotici za sistemsku primenu). Potrošnja je posmatrana na
osnovu dva pokazatelja: broja utrošenih originalnih pakovanja (blisteri, ampule, kutije) na
godišnjem nivou i dnevne definisane doze leka po ATC klasifikaciji (DDD/1000
stanovnika /dan), koja predstavlja utvrđenu prosečnu dnevnu dozu za najčešću indikaciju
za koju se određeni lek koristi. Ova statistička merna jedinica je uzeta kao pokazatelj jer
je nezavisna od veličine pakovanja, doze, zaštićenog imena leka i proizvođača, a daje
realnu sliku upotrebe lekova u jednoj sredini u određenom vremenskom periodu
(ALIMS,2007:227).

3.

REZULTATI

U Republici Srbiji u periodu 2006-2015. godine rashodi za lekove i medicinska
sredstva činili su 1/5 do 1/6 ukupnih troškova zdravstvene zaštite, dok je na lekove izdate
na recept osiguranim licima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje odlazila
približno 1/7 ukupnih troškova zdravstvene zaštite (13,6%).
U posmatranom desetogodišnjem periodu znatan deo troškova za lekove (1/8)
odlazio je na psihoaktivne supstance, odnosno lekove koji deluju na nervni sistem, a
učešće ovih lekova beleži uzlazni trend u posmatranom periodu (porast udela u ukupnim
troškovima za lekove sa 11,4% u 2006. na 12,4% u 2015. godini) (Grafikon 1.).
Benzodijazepini predstavljaju najzastupljeniju grupu lekova u troškovima za
psihoaktivne lekove, sa učešćem od 1/4 do 1/5, i učešćem od gotovo 3% u ukupnim
troškovima za sve lekove na nacionalnom nivou.
Broj utrošenih originalnih pakovanja benzodijazepina i njima sličnih lekova u 2015.
godini je bio za 22,3% veći u odnosu na početnu godinu posmatranja, a njihova prosečna
dnevna doza je u posmatranom periodu porasla sa 94,94 u 2006. na 113,11 DDD/1000
stanovnika/dan u 2015. godini (anksiolitika sa 91,75. na 107,78, a hipnotika i sedativa sa
3,20 na 5,33 DDD/1000 stanovnika/dan) (Tabela1.).
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Grafikon 1. Učešće lekova koji deluju na nervni sistem u ukupnim troškovima lekova u Republici
Srbiji u periodu 2006-2015 .godine
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Tabela 1. Potrošnja i upotreba derivata benzodijazepina i benzodijazepinima sličnih
lekova u Republici Srbiji, 2006-2015.
Anksiolitici

Godina

Originalna
pakovanja

Hipnotici i sedativi

Ukupno

DDD/1000
stanovnik
a/dan

Originalna
pakovanja

DDD/1000
stanovnika/
dan

Originalna
pakovanja

DDD/1000
stanovnika/
dan

2006.

18240775

91,75

413249

3,2

18654024

94,95

2007.

21721510

107,71

590293

4,73

22311803

112,44

2008.

24039924

116,43

604592

5,03

24644516

121,46

2009.

21980767

109,29

549174

4,64

22529941

113,93

2010.

13524980

67,06

548102

4,76

14073082

71,82

2011.

16082751

83,79

345240

3,05

16427991

86,84

2012.

19044921

92,62

866371

5,59

19911292

98,21

2013.

15478970

79,81

648008

4,02

16126978

83,83

2014.

19103136

100,42

884068

5,25

19987204

105,67

2015.

22049609

107,78

752073

5,33

22801682

113,11

U pomenutom periodu uočava se porast potrošnje i drugih psihoaktivnih lekova koji
se veoma često koriste u našoj populaciji, kao što su antidepresivi, kod koji je prosečna
dnevna doza u 2015. godini bila gotovo četiri puta veća u odnosu na početnu godinu
posmatranja (sa 7,56 u 2006. na 26,12 DDD/1000 stanovnika/dan u 2015. godini). Od
ostalih lekova frekventnih u našoj populaciji, a koji mogu uticati na izmenu psihofizičkih
sposobnosti i shodno tome na bezbednost učesnika u saobraćaju, najveći je porast
potrošnje antidijabetika, i oni u 2015. godini beleže dva puta veće vrednosti (87.83
DDD/1000 stanovnika/dan) u odnosu na početnu godinu posmatranja (2006.- 41,82
DDD/1000 stanovnika/dan). U istom periodu blaži porast potrošnje uočava se i kod
antihipertenziva (sa 2,66 na 3,35) i fluorohinolonskih antibiotika (sa 3,47 na 3,88
DDD/1000 stanovnika/dan), dok prosečna definisana dnevna doza analgetika i
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antihistaminika u 2015. godini beleži niže vrednosti (6,69 odnosno 9,71 DDD/1000
stanovnika/dan) u odnosu na 2006.godinu (11,18, odnosno 11,38 DDD/1000
stanovnika/dan) (Grafikon 2.).
Grafikon 2. Prikaz kretanja DDD najčešće korišćenih lekova u RS koji mogu uticati na bezbednost
u saobraćaju u periodu 2006-2015.
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DISKUSIJA

Rezultati naše analize koji ukazuju na upečatljiv porast konzumiranja
benzodijazepina i njima sličnih preparata za gotovo 20%, porast upotrebe antidepresiva
(gotovo četiri puta) i antidijabetika (gotovo dva puta), blaži porast antihipertenziva i
fluorohinolonskih antibiotika, ali i blagi pad u potrošnji antihistaminika i analgetika
(posmatran kroz definisane dnevne doze leka (DDD) kao najmerodavnijeg pokazatelja), u
najvećoj meri se slažu sa zvaničnim podacima velikog broja evropskih zemalja iz
evropskog istraživanja o konzumiranju lekova koji imaju uticaj na vožnju, uz postojanje
određenih odstupanja u nalazima (Ravera et al, 2009:1141).
Kao i kod nas, u većini evropskih zemalja (Skandinavija, Slovenija, Holandija i sl.)
zabeležen je porast upotrebe antidepresiva veći od 10%, kao i upotrebe hipnotika i
sedativa. Kod upotrebe anksiolitika rezultati su različiti. Dok u pojedinim zemljama
(Portugalija) postoji značajno povećanje upotrebe istih od preko 10%, u većini zemalja
došlo je ili do pada (Danska, Nemačka) ili je je zadržan stabilan trend upotrebe ovih lekova
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(Švedska, Finska). Kada je u pitanju upotreba sistemskih antihistaminika, u većini zemalja
došlo je do porasta njihove upotrebe (Ravera et al, 2009:1143). .
Navedena odstupanja u rezultatima se mogu objasniti postojanjem različitih
protokola propisivanja lekova, kao što je propisivanje inhibitora ponovnog preuzimanja
serotonina umesto benzodijazepina za terapiju paničnih poremećaja i generalizovanih
anksioznih poremećaja (Ravera et al, 2009:1144). Dalje razlike o upotrebi lekova mogu
se pripisati sociodemografskim i ekonomskim razlikama navedenih zemalja u odnosu na
našu zemlju, u kojoj je niži socijalni standard jedan od uzroka većeg izlaganja stanovnika
riziku od nastanka bolesti kroz upražnjavanje rizičnih ponašanja (pušenje, konzumiranje,
alkohola i sl.) ali i usled objektivnih finansijskih prepreka praktikovanju zdravih životnih
navika, kao što je adekvatna ishrana (unos dovoljne količine voća i povrća, ribe i sl).
Takođe nestabilna ekonomska situacija i izloženost stanovništva naše zemlje ratnim
dejstvima u protekle tri decenije uzrok su dugotrajnog stresa i jedan od razloga velike
upotrebe lekova koji deluju na centralni nervni sistem u opštoj populaciji, najčešće
benzodijazepina, koji su izuzetno popularni zbog lake dostupnosti i brzog terapijskog
efekta u regulisanju anksioznosti i smanjenju stresa.
Podaci brojnih epidemioloških studija jasno pokazuju da upotreba benzodijazepina i
njima sličnih lekova predstavlja značajan faktor rizika za nastanak saobraćajnih nezgoda,
dok su rezultati studija u vezi sa upotrebom drugih grupa lekova (opioidi, antidepresivi i
dr) oprečni ili nedovoljno informativni za izvođenje jasnih zaključaka. (Ramaekers,
2017:3, Houwing et al, 2011: DRUID Study, Orriols et al, 2009:654-656, Rapoport et al
2007:516-517). Razlog ovome je nemogućnost utvrđivanja da li je nastanak saobraćajne
nezgode povezan sa upotrebom leka i njegovim karakteristikama, zdravstvenim stanjem
zbog koga se neki lek upotrebljava ili kombinacijom navedenih faktora (Heltland et al,
2014:503-504, Hill, 2017:4).
Podaci iz sveta ukazuju da upotreba benzodijazepina vodi ka 2,3 puta većem riziku
od nastanka saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, dok je rizik kod upotrebe drugih
lekova neznatno veći (opioidni analgetici-1,68, antidepresivi- 1,35, lekovi za terapiju
astme-1,3 puta veći rizik) (Elvik, 2013:262-264).
S obzirom na nedostupnost adekvatnih podataka u našoj zemlji, u ovoj analizi nismo
bili u mogućnosti da procenimo povezanost upotrebe psihoaktivnih i drugih lekova i rizika
od nastanka saobraćajnih nezgoda. Upotreba psihoaktivnih supstanci kao poseban uticajni
faktor za nastanak saobraćajnih nezgoda u okviru pokazatelja bezbednosti saobraćaja
počela je da se evidentira tek od 2016. godine, kada je i zabeleženo 14 saobraćajnih
nezgoda, od kojih 6 sa poginulim i 4 sa povređenim licima (http://bazabs.abs.gov.rs/,
10.01.2017.).
Kada su u pitanju istraživanja u našoj zemlji koja prepoznaju upotrebu lekova kao
jedan od faktora rizika u saobraćaju, ona su malobrojna i uglavnom novijeg datuma.
Istraživanje sprovedeno tokom 2015. godine u okviru projekta Farmaceutske komore
Srbije ukazalo je na poražavajuću činjenicu da, iako se 90% ispitanika izjasnilo da je
upoznato sa činjenicom da neki lekovi mogu uticati na psihofizičke sposobnosti prilikom
vožnje, svega 6% ispitanika je sa sigurnošću znalo način na koji se takvi lekovi
obeležavaju(http://www.farmkom.rs/images/stories/dokumenta/izdvajamo/apotekarska_
praksa/apotekarska_praksa_110.pdf, 10.01.2017.).
U najnovijem istraživanju Agencije za bezbednost saobraćaja RS o stavovima
učesnika u saobraćaju, vožnja pod uticajem lekova i droga prepoznata je od strane samih
učesnika u saobraćaju kao jedan od faktora rizika za nastanak sabraćajnih nezgoda. Uprkos
tome, čitavih 11,4% ispitanika je izjavilo da je u toku 12 meseci koji su prethodili
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istraživanju najmanje jednom koristilo lek na kome je bilo označeno upozorenje da može
uticati na smanjenje njihovih psihofizičkih sposobnosti. (ABS, 2017:32), što ukazuje na
potrebu za podizanjem svesti građana o problemu upotrebe lekova i bezbedne vožnje.

5.

ZAKLJUČAK I PREPORUKE

Rezultati ovog istraživanja koji ukazuju na povećanje učestalosti upotrebe lekova
koji dovode do promena psihofizičkih sposobnosti u opštoj populaciji, a shodno tome i
među učesnicima u saobraćaju, kao i nedostatak adekvatnih podataka o upotrebi ovih
lekova i vožnji u našoj zemlji, nedovoljno razvijena svest stanovništva, ali i nedovoljno
definisana postojeća zakonska regulativa o uticaju pojedinih lekova na bezbednost
saobraćaja, ukazuju na potrebu i neophodnost preduzimanja aktivnosti na više nivoa, što
podrazumeva multidisciplinaran pristup problemu i razvijenu intersektorsku saradnju.
Neophodno je sprovođenje ciljanih i detaljnih istraživanja o uticaju lekova na
bezbednost u saobraćaju, pre svega na bezbednu vožnju, kao i istraživanja o znanju i
stavovima učesnika u saobraćaju po pitanju istih, kako na nacionalnom tako i na lokalnom
nivou. Važnost sprovođenja istraživanja u lokalnoj zajednici ogleda se u specifičnostima
različitih sredina u pogledu vrste i frekventnosti saobraćaja, kao i profila i
sociodemografskih karakteristika učesnika u saobraćaju, pre svega vozača.
Potrebno je izvršiti izmenu i dopunu postojeće zakonske regulative, pre svega u
smislu boljeg definisanja grupa lekova koje utiču na bezbednost u saobraćaju i njihovih
neželjenih efekata, naročito kada je u pitanju terapija hroničnih bolesti i uslovi za sticanje
i obnavljanje vozačke dozvole.
Jedna od važnih stavki u cilju podizanja svesti jeste adekvatno upoznavanje i
informisanje stručne i opšte javnosti o lekovima koji dovode do izmene psihofizičkih
sposobnosti u toku vožnje, kao i načinu njihovog delovanja. Jedan od najboljih, naučno
dokazanih i praktično potvrđenih načina jeste sprovođenje odgovarajućih edukativnih
aktivnosti, i to pre svega na lokalnom nivou. Za ove aktivnosti neophodno je združeno
delovanje svih relevatnih subjekata lokalne zajednice (zdravstvenog sektora- dom
zdravlja/ zavod za javno zdravlje/apotekarska ustanova, policije, predstavnika
pravosudnih organa i lokalne izvršne vlasti).
Ove aktivnosti su višestruke i podrazumevanju:
- edukaciju i proširivanje znanja samih pružalaca zdravstvenih usluga (zdravstveni
radnici i saradnici) o grupama lekova koje mogu uticati na bezbednost u saobraćaju i
mehanizmu njihovog delovanja, o adekvatnom obeležavanju lekova koji utiču na
psihofizičke sposobnosti i relevantnoj zakonskoj regulativi, kao i o načinu informisanja
pacijenata o neželjenim efektima propisanih lekova koji mogu uticati na njihovu
bezbednost u saobraćaju;
-edukaciju edukatora koji će znanje o psihoaktivnim lekovima prenositi na ostale
pripadnike lokalne zajednice (edukacija socijalnih radnika, vršnjačkih edukatora i sl. );
- informisanje opšte javnosti o uticaju lekova na bezbednost u saobraćaju putem
medija ali i kroz organizovanje stručnih tribina, predavanja i edukativnih radionica u
prostorijama domova zdravlja, mesnih zajednica, i sl. , kao i organizovanjem vršnjačkih
edukacija.
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Prilikom sprovođenja navedenih edukativnih aktivnosti poseban značaj treba dati
praktičnom prikazivanju delovanja psihoaktivnih supstanci putem grupnog rada u smislu
izvođenja vežbi koordinacije i preciznosti pokreta uz upotrebu specijalnih naočara za
simulaciju delovanja ovih supstanci.
Unapređenje znanja profesionalaca (odnosno edukatora i pružalaca zdravstvenih
usluga), treba da vrše pre svega zavodi i instituti za javno zdravlje u saradnji sa Agencijom
za lekove i medicinska sredstva Srbije, relevantnim farmaceutskim institucijama, a u
skladu sa svojim iskustvom i kompetencijama u obavljanju zdravstveno vaspitnog rada,
ali i postojećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji (Zakon o javnom zdravlju, čl
22.).
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ИНДИКАТОРИ ПОНАШАЊА И СТАВОВИ УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ, И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ У
АНАЛИЗИ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
SAFETY PERFORMANCE INDICATORS AND ATTITUDES OF ROAD
USERS IN SERBIA IN 2017, AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE
ANALYSIS OF THE STATE OF ROAD SAFETY
Јелена Милошевић1, Андријана Пешић2, Светлана Миљуш3, Мирко Коковић4
Резиме: Агенција за безбедност саобраћаја у склопу својих законских обавеза непрекидног
праћења стања безбедности саобраћаја и развоја јединствене базе података од значаја за
безбедност саобраћаја спроводи пројекте истраживања индиректних показатеља безбедности
саобраћаја – индикатора понашања и ставова учесника у саобраћају о опасностима у
саобраћају. Добијене резултате истраживања Агенција јавно објављује кроз апликацију
Интегрисана база података о обележјима безбедности саобраћаја, и тиме их чини доступним
широком кругу заинтересованих корисника: доносиоцима одлука на националном и
локалном нивоу, истраживачима, итд. Индиректни показатељи безбедности саобраћаја су
значајни зато што обезбеђују ширу слику одређеног проблема. Наиме, ако се уочи да
половина деце смртно страда у саобраћају као путник у аутомобилу, веома је важан податак
и то како се родитељи понашају у погледу превоза своје деце у аутомобилу, и какве ставове
имају о тој теми. Уколико је, на основу података које Агенција објављује, познато да се 63%
деце старости 0-12 година у Србији не превози на безбедан начин у возилу, и уколико је
познато да је одређеном броју родитеља прихватљиво да не ставе дете у безбедносно седиште
на кратким релацијама, добијају се значајне информације за даљи рад. Наиме, на овај начин
се уочавају узрочно-последичне везе које постоје код одређеног проблема, и добијају важне
Јелена Милошевић, маст. инж. саобраћаја, стручни сарадник за пројекте, Агенција за безбедност
саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија, jelena.milosevic@abs.gov.rs
2 Андријана Пешић, дипл. инж. саобраћаја, начелник Одељења за анализу и истраживања, Агенција за
безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија, andrijana.pesic@abs.gov.rs
3 Светлана Миљуш, дипл. инж. саобраћаја, начелник Сектора за превенцију и локалне самоуправе,
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија,
svetlana.miljus@abs.gov.rs
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саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Србија, mirko.kokovic@abs.gov.rs
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смернице за даљи рад: да треба утицати на подизање нивоа свести родитеља у том домену и
да треба утицати на унапређење понашања родитеља у погледу превоза деце. Рад има за циљ
да свим заинтересованим субјектима и појединцима, на националном и локалном нивоу,
укаже на значај индиректних показатеља безбедности саобраћаја по питању сагледавања
проблема у безбедности саобраћаја и предузимања активности за њихово решавање.
Кључне речи: индиректни показатељи безбедности саобраћаја, индикатори, понашање
учесника у саобраћају, ставови учесника у саобраћају, безбедност саобраћаја
Abstract: The Road Traffic Safety Agency, as part of its legal obligations to continuously monitor
the state of road safety and develop the unique database of importance for road safety, carries out
research projects on indirect road safety indicators – safety performance indicators and attitudes of
road users on road hazards. The Agency publishes the obtained results through The Integrated
Database of Characteristics of Traffic Safety, making it accessible to a wide range of interested
users: decision-makers at national and local level, researchers, etc. Indirect road safety indicators
are important because they provide a broader picture of a particular problem. Namely, if we notice
that half the children die in traffic as a passenger in car, it is important for us to know how parents
behave and what attitude they have regarding transportation of children in cars. If we investigate
that 63% of children aged 0-12 years in Serbia are not transported safely in the car, and that for a
certain number of parents it is acceptable not to put their children in a child car seat on a short
journey, we receive important information for further work – that we should raise the level of parents'
awareness in that domain and improve the behavior of parents regarding transportation of children.
The aim of this paper is to point out to all stakeholders and individuals, at the national and local
level, the importance of indirect road safety indicators in addressing the problems in traffic safety
and undertaking activities for their solving.
Keywords: indirect indicators of road safety, indicators, safety performance indicators, attitudes of
road users, road safety

1.

УВОД

Предуслов за управљање било којим системом представља познавање постојећег
стања, односно давање његове оцене, да би се могло дефинисати, односно
квантификовати жељено стање. У области безбедности саобраћаја постоје
различити методи мерења безбедности саобраћаја (Липовац, К., 2018) и користе се
различити показатељи за описивање стања безбедности саобраћаја.
За описивање постојећег стања безбедности саобраћаја најчешће се користе
директни показатељи безбедности саобраћаја: број погинулих и повређених лица
(директни апсолутни показатељи), а за међусобно поређење различитих подручја
користе се ризици страдања, односно стопе смртног страдања или повређивања
лица у саобраћајним незгодама, изражене у односу на број становника, број возила
или број пређених возило километара (директни релативни показатељи).
Поред директних показатеља безбедности саобраћаја – последица саобраћајних
незгода, односно погинулих и повређених лица, за анализу стања безбедности
саобраћаја велики значај имају и индиректни показатељи безбедности
саобраћаја. Наиме, то су сви они показатељи који на било који индиректан начин
показују какво је стање безбедности саобраћаја, и пре него што се незгоде
догоде. У том смислу посебно се могу издвојити показатељи ставова учесника у
саобраћају (road users attitudes) и показатељи понашања учесника у саобраћају

298

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

(тзв. индикатори безбедности саобраћаја – safety performance indicators), које
Агенција истражује и објављује низ година за редом.
Подаци о директним показатељима безбедности саобраћаја потичу из
саобраћајних незгода које су се већ догодиле. Са друге стране, индиректни
показатељи дају увид у стање безбедности саобраћаја и пре него што дође до
саобраћајне незгоде, па је њихов значај у томе што дају могућност за превентивно
деловање. Подаци о директним показатељима се евидентирају за ниво општина у
Републици Србији, а подаци о индиретним показатељима безбедности саобраћаја се
прикупљају на нивоу полицијских управа у Републици Србији, што може
представљати одређено ограничење приликом вршења анализе.
Агенција за безбедност саобраћаја већ низ година прати индиректне показатеље
безбедности саобраћаја и објављује их кроз web-gis апликацију Интегрисана база
података о обележјима безбедности саобраћаја (http://bazabs.abs.gov.rs/), као и
путем различитих карата, брошура и др. материјала, који се налазе на интернет
страници Агенције (www.abs.gov.rs). Подаци о индиретним показатељима
безбедности саобраћаја су доступни свим заинтересованим корисницима, али су пре
свега намењени доносиоцима одлука на локалном и националном нивоу.
У раду ће бити анализиране три области: употреба сигурносних појасева,
употреба дечијих заштитних система и коришћење заштитних кацига, кроз приказ
података о стаовима и индикаторима понашања учесника у саобраћају у Републици
Србији у 2017. години.

2.

ЗНАЧАЈ ИНДИКАТОРА ПОНАШАЊА И СТАВОВА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ У АНАЛИЗИ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Индиректни показатељи стања безбедности саобраћаја треба да пруже увид у
стање безбедности саобраћаја када су у питању ставови и понашање учесника у
саобраћају. Поред тога, изведени закључци треба да доносиоцима одлука пруже
смернице у одлучивању и одабиру мера за унапређење безбедности саобраћаја на
локалном и националном нивоу.
2.1.

Употреба сигурносног појаса

ПОДАЦИ О СН: У претходних десет година у Србији 45% погинулих лица у
саобраћајним незгодама чине возачи и путници у путничким аутомобилима
(http://bazabs.abs. gov.rs/).
ПОНАШАЊЕ: Са друге стране, проценат возача и путника у путничким
аутомобилима који користе сигурносни појас није на високом нивоу у Републици
Србији. Истраживање понашања учесника у саобраћају из 2017. године показује да
на предњим седиштима сигурносни појас користи 76% возача и сувозача, а појас на
задњем седишту свега 11,6% путника (Брошура Индикатори, 2017). Претходних
година поменути индикатори су имали још ниже вредности. Ови подаци указују на
то да се велики проценат становништва у путничком аутомобилу превози без
основног система пасивне заштите путника у возилу. На Сликама 1. и 2. приказан је
проценат коришћења сигурносних појасева по полицијским управама, у путничким
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аутомобилима на предњим и на задњим седиштима у насељу, у 2017. години у
Србији.
СТАВОВИ: Ниво свести становништва у Србији о значају употребе заштитних
система још увек није на том нивоу да људи имају унутрашњу мотивацију да
сигурносни појас вежу, како би заштитили себе и путнике у свом аутомобилу. Често
се као разлог везивања наводи разлог „да не будем кажњен од стране полиције“, што
представља спољни извор мотивације, и указује на недостатак знања и недовољно
развијене ставове о значају сигурносних појасева.

Проценат употребе
сигурносних појасева напред у путничким
аутомобилима у насељу (Извор:
http://www.abs.gov.rs/karte-pokazatelja)

Проценат употребе
сигурносних појасева назад у путничким
аутомобилима у насељу (Извор:
http://www.abs.gov.rs/karte-pokazatelja)

Неки од резултата Истраживања ставова учесника у саобраћају, које је Агенција
спровела 2017. године (Брошура Ставови, 2017) показују да је:
 скоро четвртини учесника у саобраћају потпуно или делимично
прихватљиво (23,3%) да возач не користи сигурносни појас;
 скоро половини учесника у саобраћају потпуно или делимично
прихватљиво (48,2%) да возач превози путнике који нису везани на
задњем седишту;
 трећина испитаника (32,5%) је изјавила да се потпуно или донекле слаже
са изјавом да није потребно користити сигурносни појас на задњем
седишту аутомобила.
У оквиру петог истраживања индикатора безбедности саобраћаја, испитано је
постојање повезаности између броја погинулих/јавног ризика и „процента употребе
појаса на предњим седиштима“ кроз године у Србији. Утврђено је постојање
корелације између „процента употребе појаса на предњим седиштима“ и погинулих
лица r=-0,764 и између „процента употребе појаса на предњим седиштима“ и јавног
300

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

ризика r=-0,782, што значи да се са порастом процента употребе сигурносног
појаса смањује број погинулих лица, односно јавни ризик.
2.2.

Коришћење дечијих заштитних система

ПОДАЦИ О СН: У претходних десет година у Србији 41% погинуле деце у
саобраћају било је путник у путничком аутомобилу (http://bazabs.abs. gov.rs/).
ПОНАШАЊЕ: Проценат деце која се безбедно превозе у ауто седишту или која
користе сигурносни појас приликом превоза у путничком аутомобилу је на изузетно
ниском нивоу у Републици Србији. Истраживање понашања учесника у саобраћају
из 2017. године показује да се на нивоу Србије свега 48% деце старости 0-3 године
превози у ауто седишту, а 27% деце старости 4-12 година користи сигурносни појас
или се превози у ауто седишту (Брошура Индикатори, 2017). Када је у питању
употреба ауто седишта, у пракси је препознато неколико проблема, као што су: ауто
седиште не одговара висини и тежини детета, ауто седиште није довољно
причвршћено за аутомобил, дете није исправно везано у ауто седишту, итд. Када се
набројани проблеми узму у обзир, проценат исправно превожене деце је знатно
нижи од процената употребе ауто седишта/појасева који се утврђују истраживањем.
На Сликама 3. и 4. приказан је проценат коришћења заштитних система за децу
старости 0-3 године, и за децу старост 4-12 година, по полицијским управама, у
путничким аутомобилима у насељу, у 2017. години у Србији.

Проценат употребе
заштитних система за децу старости
0-3 године у ПА у насељу (Извор:
http://www.abs.gov.rs/karte-pokazatelja)

Проценат употребе
заштитних система за децу старости
4-12 година у ПА у насељу (Извор:
http://www.abs.gov.rs/karte-pokazatelja)

СТАВОВИ: Ставови родитеља у Србији о значају превоза деце у ауто седишту
нису задовољавајући. Неки од резултата Истраживања ставова учесника у
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саобраћају, које је Агенција спровела 2017. године (Брошура Ставови, 2017)
показују следеће:
 Сваки седми родитељ је изјавио да није опасно ако деца не користе ауто
седиште или појас (14,1%),
 Скоро четвртина родитеља (23,2%) је изјавила да за кратка путовања
није потребно користити дечија ауто седишта,
 Чак 18,7% родитеља је изјавило да ниједном у претходних годину дана
није обезбедило да његово дете користи сигурносни појас у возилу,
 Чак 27,2% родитеља је изјавило да ниједном у претходних годину дана
није користило ауто седиште приликом превоза детета у возилу.
2.3.

Употреба заштитних кацига

ПОДАЦИ О СН: У претходних десет година, погинули мотоциклисти и
мопедисти чине 11% свих погинулих лица у саобраћају у Србији (http://bazabs.abs.
gov.rs/).
ПОНАШАЊЕ: Индикатори понашања по питању употребе заштитних кацига у
Србији показују да у просеку 79,8% возача мопеда и мотоцикала користи заштитну
кацигу (Брошура Индикатори, 2017). Проценат коришћења заштитне кациге од
стране путника на мотоциклима и мопедима је још нижи. На Сликама 5. и 6.
приказан је проценат употребе заштитних кацига возача мопеда и мотоцикала у
насељу, по полицијским управама, у 2017. години у Србији.

Проценат употребе заштитне
кациге возача мопеда у насељу (Извор:
http://www.abs.gov.rs/karte-pokazatelja)

Проценат употребе
заштитне кациге возача мотоцикала у
насељу (Извор: http://www.abs.gov.rs/kartepokazatelja)

СТАВОВИ: Неки од резултата Истраживања ставова учесника у саобраћају, које
је Агенција спровела 2017. године (Брошура Ставови, 2017) показују следеће:
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3.

Петина испитаника (21,4%) је изјавила да им је потпуно или делимично
прихватљиво да мотоциклиста не носи кацигу за време вожње,
Сваки десети испитаник (9,8%) има став да ако вози пажљиво кацига му
није неопходна.

ДИСКУСИЈА

Проценат употребе сигурносних појасева на националном нивоу припада
црвеној класи вредности индикатора – ниска вредност индикатора безбедности
саобраћаја. Две трећине полицијских управа се налази у класи веома ниске или
ниске вредности овог индикатора. По питању коришћења појаса на задњем седишту,
целокупна територија Србије налази се у класи веома ниске вредности
индикатора. Скоро половина погинулих лица у Србији смртно страда у путничком
возилу. Ставови учесника у саобраћају показују да је учесницима у саобраћају у
великој мери прихватљиво да возач не користи сигурносни појас или да путници на
задњем седишту нису везани. Наведени подаци о стању безбедности саобраћаја и
резултати истраживања указују на то да предузимање активности за повећање
процента употребе сигурносних појасева има потенцијал за унапређење нивоа
безбедности саобраћаја у Србији. Треба додати да, иако се вредност поменутих
индикатора понашања могу разликовати од једне до друге територијалне јединице,
местимичне боље или лошије вредности индикатора не мењају целокупну слику
стања, када је у питању коришћење појаса, тако да је препорука фокусирати се на
унапређење препознатог проблема, уместо детаљног утврђивања процената
употребе појаса на мањим територијалним јединицама.
По питању употребе дечијих заштитних система, Србија се налази у класи веома
ниске вредности индикатора. Само две полицијске управе налазе се у класи ниске
вредности индикатора, док се 25 полицијских управа налазе у класи веома ниске
вредности индикатора. Деца путници у путничком возилу чине 41% погинуле деце.
Ниво свести, али и знања родитеља о значају и начину употребе дечијих ауто
седишта и појасева није на задовољавајућем нивоу, и у овој области је потребно
доста радити. У Србији се готово свакодневно могу видети родитељи који су везали
појас на предњем седишту, а деца се на задњем седишту аутомобила превозе без
икаквог система заштите. У Србији се још увек бележе случајеви превоза деце на
предњем седишту, „у крилу“ родитеља, што је такође изузетно небезбедно.
Проценат употребе заштитне кациге возача двоточкаша у Србији припада класи
ниске вредности индикатора. Истраживање ставова је показало да је забележен
значајан проценат „небезбедних ставова“, а подаци о последицама саобраћајних
незгода говоре да мотоциклисти и мопедисти, који су сезонски возачи и чине
рањиву групу учесника у саобраћају, чине чак 11% погинулих лица у саобраћају у
Србији у претходних десет година. Куповина мотоцикала и мопеда сама по себи
представља значајну новчану инвестицију, па је претпоставка да свако ко се одлучи
на тај корак, може да себи обезбеди најмање заштитну кацигу, ако не и осталу
заштитну опрему, како би заштитио себе током вожње. Возачима мотоцикала и
мопеда важно је указати на њихову рањивост током вожње двоточкаша у
саобраћају, и скренути пажњу да заштите себе приликом учешћа у саобраћају.
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4.

ЗАКЉУЧАК

Наведена анализа података о појединим сегментима стања безбедности
саобраћаја, заједно са подацима о понашању учесника у саобраћају, и подацима о
ставовима учесника у саобраћају, треба да послужи доносиоцима одлука да
препознају важне области у којима треба деловати у циљу унапређења безбедности
саобраћаја.
Када се говори о безбедности саобраћаја, неспорно је важно испитивати
узрочнике незгода и на све расположиве начине утицати да до незгода не дође.
Међутим, још један важан сегмент безбедности саобраћаја јесте – заштита учесника
у саобраћају и у ситуацијама када до саобраћајне незгоде дође. Наиме, када се
догоди саобраћајна незгода, још увек постоји могућност да сачува живот возача и
путника у/на возилу и да се умањи тежина њихових повреда за шта служе системи
пасивне заштите у возилу: сигурносни појас, дечија ауто седишта и заштитне
кациге. У таквим ситуацијама једини услов који је важно испунити јесте да се
расположиви заштитни системи користе. Субјекти на националном и локалном
нивоу треба да препознају потенцијал рада на овом пољу али и своју одговорност
да предузимају одговарајуће мере у овој области. Имајући увид у податке о
страдању, понашању и ставовима становништва, одговорни субјекти треба да
предузимају конкретне, систематске и континуиране активности.
Овај рад има за циљ да истраживања која спроводи Агенција за безбедност
саобраћаја приближи „пракси“, односно доносиоцима одлука, пре свега на
локалном нивоу (Локалним Телима за безбедност саобраћаја, али и свим другим
субјектима). Наиме, спровођење истраживања добија свој пуни смисао када добије
и своју употребну вредност, односно када одговорни доносиоци одлука резултате
истраживања користе као алат у свом раду. Подаци о индиректним показатељима
безбедности саобраћаја, укрштени са подацима о стању, треба да послуже као помоћ
у раду и одабиру делотворних мера за унапређење безбедности саобраћаја. Циљ
рада у области пасивне заштите учесника у саобраћају јесте да се сви возачи и
путници безбедно превозе у саобраћају, односно да сви возачи и путници у/на
возилу користе системе пасивне заштите. Све док се не достигне ниво употребе
система пасивне заштите од 100%, може се сматрати да има простора за рад у овој
области. Не треба посебно наглашавати да поменути циљ није могуће остварити без
укључивање сваке појединачне локалне самоуправе. Свака локална самоуправа ову
област треба да препозна као један од својих приоритета, а постизање повећања
процената употребе система пасивне заштите ће значајно и трајно допринети
унапређењу стања безбедности саобраћаја у Републици Србији.
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РАЗЛИКЕ У ПОНАШАЊУ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ
СИТУАЦИЈАМА ПРЕЗЕНТОВАНИМ НА МОБИЛНИМ
УРЕЂАЈИМА И НА ПОЛИГОНУ
DIFFERENCES IN THE BEHAVIOR OF CHILDREN IN TRAFFIC
SITUATIONS PRESENTED ON MOBILE DEVICES AND ON THE
POLYGON
Александар Трифуновић1, Светлана Чичевић2, Магдалена Драговић3, Маја
Петровић4
Резиме: Развој нових технологија доноси нове трендове да деца све више времена проводе
користећи различите апликације на (таблет) рачунарима и мобилним телефонима. Услед
недовољне зрелости, деца која крећу самостално да учествују у саобраћају, као и услед
недостатка животног и саобраћајног искуства, насупрот свакодневној изложености ризицима
и изазовима учествовања у саобраћају, ова категорија учесника спада у групу најрањивијих.
Узимајући у обзир наведене чињенице, спроведено је експериментално истраживање како се
деца понашају у саобраћају на полигону и како се кроз исте ситуације сналазе у виртуалном
окружењу, на таблет рачунару. Експеримент је спроведен на полигону и на таблет рачунару.
Испитивана су основна правила безбедног понашања у саобраћају деце предшколског
узраста. Резултати експерименталног истраживања показују да деца на рачунару знају тачно
да одговоре на задате ситуације, што указује на то да деца теоријски знају да се у задатим
ситуацијама у саобраћају безбедно понашају. Међутим, исте задатке деца не знају успешно
да реше на полигону. У раду су приказани детаљни резултати добијени у истраживању и у
којем смеру примена нових технологија може утицати на безбедност деце у саобраћају.
Кључне речи: нове технологије, таблет, саобраћајни полигон, безбедност деце, едукација.
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Abstract: The development of new technologies brings new trends for children to spend more time
using different applications on (tablet) computers and mobile phones. Due to insufficient maturity,
children who start independently to participate in traffic, as well as due to the lack of life and traffic
experience, in spite of the daily exposure to the risks and challenges of participating in traffic, this
category of participants belongs to the group of the most vulnerable. Taking into account the above
facts, an experimental research was conducted on how children behave in traffic on the polygon and
how they deal with the virtual environment on the tablet computer through the same situations. The
experiment was carried out on the polygon and on the tablet computer. The basic rules of safe
behavior in the traffic of pre-school children were examined. The results of experimental research
show that children on the computer know exactly how to respond to the given situation, which
indicates that children theoretically know that in the traffic situations they behave safely. However,
the same tasks cannot be successfully solved by the children on the polygon. This paper has
presented the most important results obtained in the research and in which direction the application
of new technologies can influence the safety of children in traffic.
Keywords: new technologies, tablets, traffic polygon, child safety, education.

1.

УВОД

У Европи, број деце која страдају у саобраћају се смањује, упоредо са падом
наталитета. Истраживања показују да деца из неразвијених социо-економских
средина имају већу вероватноћу учешћа у саобраћајним незгодама. Због разлика у
дефиницијама саобраћајних незгода између европских и светских земаља, податке
о страдалим особама у саобраћајним незгодама тешко је поредити. Чињеница да
цене саобраћајних незгода варирају између држава чланица ЕУ (и у Свету), али и
између националних региона, поређење је још компликованије. Подаци о
изложености деце као учесника у саобраћају су веома непоуздани, али општи пораст
моторизације повећава ризик од саобраћајних незгода уопште, а посебно са
учешћем деце (Липовац et al., 2007). У међувремену, земље у развоју и неразвијене
земље су бележиле нагли раст моторизације и необуздан пораст броја незгода и
настрадалих у овим незгодама. Мада се највећи обим саобраћаја реализује у
најразвијенијим земљама, данас око 85% свих погинулих и 90% повређених са
трајним инвалидитетом налазе се у земљама са ниским и средњим приходима
(Peden, 2004). Многи показатељи указују да социо-економски статус има битан
утицај на безбедност деце у саобраћају (Rivara et al., 1991). Статистика показује да
деца, чији родитељи имају нижа примања, чешће учествују у саобраћајним
незгодама (West et al., 1993). Породице са нижим примањима (и њихова деца) чешће
живе у областима у којима друмски саобраћај јако интензиван и због тога имају већи
ризик учешћа у саобраћајним незгодама (Limbourg and Reiter, 2010). Истраживање
у Немачкој је показало да деца из сиромашних друштвено-економских средина
имају дупло већи ризик од учествовања у саобраћајним незгодама (1,1%) од деце из
богатих друштвено-економских средина (0,5%) (Holte, 2010). Аустријска
истраживања показују да деца (старости између 1 и 14 година) из мигрантских
породица чешће учествују у саобраћајним незгодама као пешаци од дугогодишњих
становника истог подручја (30% мигранти, 14% становници) (Jürgen, 2010). Немачке
анализе су показале још да деце из мигрантских породица или из породица са
слабијим социјално-економским статусом имају спорији психомоторни развој од
деце из резидентских породица или од деце са бољим социјално-економским
статусом (Limbourg and Reiter, 2010). Чак 96% погинуле деце у саобраћајним
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незгодама су деца из слабије развијених земаља (Pokriefke, 2011). Наведена
истраживања потврђују полазну хипотезу, да просторне способности и
психофизичка зрелост деце имaју веома велики утицај за учествовање у саобраћају.
Истраживање које ће бити приказано у овом раду спроведено је над децом која живе
у неразвијеном подручју.

1.1.

Литерарни преглед

Подаци из Швајцарске показују да деца узраста од 6 до 9 година, у просеку имају
3,4 путовања по дану, а деца узраста од 10 до 14 година имају просечно 3,8 путовања
дневно (Consult, 2004). Не постоји детаљан извор информација око учешћа деце у
сваком од видова превоза. У урбаним срединама (великим градовима) са добро
организованим јавним превозом, проценат коришћења јавног превоза од стране
деце је висока (45%), док је у малим градовима тај проценат између 32% и 37%.
Проценат путовања бициклом се креће између 5% и 7%. У Белгији, деца користе
активне начине кретања (нпр. бициклизам и пешачење) на путу до школе (59%)
много више од деца из других европских земаља (29%). Белгијска студија је
показала да је удаљеност до школе главни и одлучујући фактор између избора
начина доласка до школе (Haese, 2011). Деца се одлучују за пешачење до школе, ако
се школа налази у радијусу од 1,5 km од њиховог места становања. Иста студија је
показала да је прихватљива удаљеност, да као превозно средство деца користе
бицикл, до 3km, док се старије особе одлучују да као превозно средство користе
бицикл на раздаљини од око 8km (у једном смеру). За децу, путовање аутобусом је
7 пута безбедније од путовања аутомобилом (TIS, 2004). Једна трећина родитеља у
Аустрији аутомобилом довозе децу из вртића. Са друге стране, немачка студија je
показала да густина саобраћаја утиче на избор вида превоза. У руралним
подручјима, са слабим интензитетом друмског саобраћаја, чак између 78% и 89%
деце иду у школу у пратњи одрасле особе. Док у подручјима са интензивним
друмским саобраћајем само 65%. Наведена истраживања показују разлике у
навикама и понашању деце која одрастају и која се школују у урбаним срединама и
њихових вршњака из руралних подручја.
Истраживање спроведено 2011. године у Јапану, које се бавило анализом утицаја
едукације на безбедност саобраћаја свих категорија учесника у саобраћају наводи
закључак да се пре спровођења студије едукација безбедности саобраћаја
спроводила кампањски, на појединачном нивоу, добровољно, што као последицу
носи већи број саобраћајних незгода (Ihara, 2011). Студија коју је спровео West са
сарадницима 1993. године показује колико околина и целокупни систем имају
ефекта на безбедност деце у саобраћају. Иста студија показује значај родитеља за
унапређење безбедности у саобраћају млађе деце, али и разлике о безбедном
понашању у саобраћају између деце различитих узраста, деце из различитих
средина, као и различита понашања деце у зависности од пола (West et al., 1993). Да
родитељи имају велику одговорност за едукацију деце о саобраћају говори студија
новијег датума коју је спровео Gärling са сарадницима. У студији су учествовали
родитељи деце из центра града, узраста од 2-12 година старости, који су навели да
са порастом година детета утицај родитеља на изложеност ризику у саобраћају
опада, док се утицај самог детета повећава (Gärling et al., 2015). Велики значај за
безбедност саобраћаја поред родитеља имају и учитељи, односно наставно особље
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у вртићима и школама. Студија коју су спровели Berry и Romo потврђује велике
разлике у знању и понашању деце у саобраћају у зависности од посвећености
наставника (Berry and Romo, 2006). Важност едукације родитеља и деце битна је за
све сегменте безбедности саобраћаја, а студија новијег датума показује јасне
разлике између едукације родитеља из руралне и урбане средине о безбедном
учествовању деце у саобраћају (Huseth-Zosela and Orr, 2015).
У зависности од посвећености држава на решавању проблема безбедности
саобраћаја зависи и ниво угрожености појединих категорија учесника у саобраћају.
Што је друштво организованије, способније, функционалније и свесније значаја
рада у области безбедности саобраћаја то ће и угроженост становништва на том
подручју бити мање (Липовац et al., 2007).
Деца од 6 година и млађа била су најчешће жртве јер су истрчавала на улицу
(44%) или прелазила улицу ван пешачког прелаза (36%). Иако су деца овог узраста
углавном под надзором родитеља, веома често се дешава да прелазе када је црвено
светло или на погрешном месту (ван пешачког прелаза), а савремени тренд да деца
узраста од 5 година користе мобилне телефоне, представља додатну опасност по већ
јако угрожене учеснике у саобраћају. Највећи број незгода догађа се деци узраста
од 7 до 12 година (53%), особама које прелазе ван пешачког прелаза (47%) и деци
која истрчавају на улицу (25%). Нове студије показују да постоји дупло већа
опасност да дете удари аутомобил него одраслу особу, и то је још израженије због
различитих електронских уређаја, као што су мобилни телефони или музички
плејери које деца поседују и користе у току прелажења улице или вожњи бицикла.
Резултати су показали и да су у односу на одрасле, деца чешће била мушког пола
(65% код деце, а 53% код одраслих) и третирана и пуштана на кућно лечење без
примања у болницу (70% код деце, а 67% одраслих) (WHO, 2008). Веома је битно
да децу родитељи уче понашању у саобраћају и поштовању саобраћајних прописа
личним примером: вожња у аутомобилу са везаним сигурносним појасем,
прелажење улице на пешачком прелазу, пролазак раскрснице само када је зелено
светло на семафору, некоришћење мобилних телефона током учешћа у саобраћају.
У данашње време родитељи би требало да промене савете које дају деци када је реч
о прелажењу улице: "Погледај лево и десно и искључи телефон".
За децу узраста (од 0–6 година) која данас одрастају, дигитални медији
представљају део свакодневног живота, те деца технологију прихватају као потпуно
природно и незаобилазно средство. Старо становиште да деца морају достићи
ступањ конкретних операција да би била спремна да користе рачунар је превазиђено
(Clements and Nastasi, 1992). Истраживања, показују да је то веома касно, тако да је
са симулацијом апстрактног учења и размишљања потребно почети већ од треће
године. Децу треба да учимо функционалном, односно употребном знању. Употреба
рачунара у образовању за децу млађег узраста наглашава значај активног
коришћења технологије како при учењу цртања и писања, тако и у процесу
доношења одлука, решавања проблема и илустровању идеја. Ангажовање у току
учења директно је повезано са мотивацијом која се појачава када се класичне
инструкције комбинују са употребом рачунара (Haugland, 1999). Бројне студије
показују да код деце постоји интринзична мотивација за коришћење рачунара што
се огледа у чињеници да су много више фокусирани и проводе дуже времена уз
рачунар него у осталим активностима (Schmid et al., 2008). Деца која су обучавана
користећи рачунаре показују боље структурално и концептуално знање, невербалне
вештине, способности за решавање проблема, језичке вештине, дуготрајну
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меморију, координацију покрета и боље интелектуалне способности у поређењу са
онима који нису користили технологију при учењу (Vernadakis et al., 2005). Такође
се побољшавају моторне вештине, математичко размишљање, поспешује
креативност, постижу се бољи скорови на тестовима критичког размишљања као и
виши нивои ефектанце мотивације (веровање да могу утицати на, и променити своју
околину) (Nastasi and Clements, 1994). Највеће предности се остварују када
предшколска деца користе таблет рачунаре у паровима или када у раду учествују
одрасли, тада развијају кооперативност, комуникације и интеракцију са осталим
члановима колектива као и позитивне ставове према учењу.
Циљ: Предмет студије је истраживање потенцијалне разлике у ситуацијама
везаним за понашање у саобраћају када деца идентичне саобраћајне ситуације
пролазе путем „видео игрице“ на таблет рачунару и на саобраћајном полигону.
Испитивана су основна правила безбедног понашања у саобраћају деце
предшколског узраста.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Експеримент је спроведен на полигону и на таблет рачунару. Полигон је садржао
четворокраку раскрсницу са три пешачка прелаза, тротоаром и бициклистичком
стазом (Слика 1.). Таблет коришћен у експерименту има дијагоналу од 7 инчи. Деци
су задаване различите ситуације у саобраћају да безбедно савладају на таблет
рачунару у облику „видео игрице“, док је циљ да се на полигону испита понашање
деце у конкретној саобраћајној ситуацији. Пре почетка испитивања одређених
радњи (на таблет рачунару и на полигону) деца су одговарала на питања везана за
саобраћајно окружење (да ли препознају и знају коме су намењени: тротоар,
коловоз, бициклистичка стаза, пешачки прелаз, семафор за пешаке и бициклисте).
Оваква питања имала су циљ да се провери да ли су полигон и саобраћајно
окружење приказано на таблет рачунару реално и јасно приказани, да не доводе у
забуну испитанике. Деца су имала следеће задатке на полигону и идентичне задатке
на таблет рачунару:
 Понашање на семафору за пешаке и бициклисте (црвено и зелено
светло);
 Прелажење улице на пешачком прелазу без семафора;
 Прелажење улице без семафора и пешачког прелаза;
 Кретање улицом без тротоара и пешачке стазе;
 Кретање тротоаром са старијом особом;
 Излетање лопте на улици у току игре на површини ван коловоза;
 Кретање тротоаром и прелажење улице на два места.
Деца су случајним редоследом радила тест прво на таблет рачунару или прво на
полигону, како би се избегао утицај учења. Резултати су бележени непосредно на
терену, евидентирањем одговора у папирној форми. Експеримент је спроведен у
основној школи која се налази у Општини Рача (Крагујевачка).
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Слика 1. Изглед полигона за тестирање понашања деце у саобраћају

Испитивање је вршено на деци која похађају основну школу, први (старости од
6,5 до 7,5 година), други (старости од 7,5 до 8,5 година), трећи разред (старости од
8,5 до 9,5 година) и четврти разред (старости од 9,5 до 10,5 година). Тестови, начин
давања инструкција, начин испитивања и прикупљања података су исти за сву децу
која су учествовала у експерименту. Тестирање је вршено у преподневном периоду
и средином радне седмице, тако да време и дан вршења експеримента не би требали
да утичу на добијени резултат. Подаци из прикупљених листова унети су и обрађени
у бази података која је урађена у програмском пакету MS Excel. Статистичка
анализа података је спроведена помоћу статистичког софтверског пакета IBM SPSS
Statistics v. 20, тако да су подаци из програмском пакету MS Excel, убачени у
статистички софтверски пакет IBM SPSS Statistics. Коришћене су стандардне
методе дескриптивне статистике. На основу резултата дескриптивне статистике и
крос-табулације дат је приказ основне статистичке анализе података добијених у
експерименту. Сви тестови су рађени на основу препоруке уџбеника “SPSS
приручник за преживљавање” (Pallant, 2011).

3.

РЕЗУЛТАТИ РАДА СА ДИСКУСИЈОМ

У експерименту учествовало је 120 деце школског узраста (од првог до четвртог
разреда основне школе). Испитаници су равномерно распоређени према полу и
узрасту.
У реализованом експерименту, сви испитаници знали су да препознају
саобраћајне појмове тротоар, коловоз, бициклистичку стазу, семафор за пешаке и
бициклисте, на полигону и на таблет рачунару.
Исправно понашање на семафору за пешаке и бициклисте имају сва деца, на оба
начина тестирања. Разлике се јављају када деца треба да пређу улицу на зеленом
светлу, на семафору за пешаке и бициклисте. 99% деце зна правилно да пређе улицу
када се задатак презентује на таблет рачунару. Када се идентична ситуација детету
зада на полигону, само 39,8% деце зна правилно да пређе улицу. Слична ситуација
је и код прелажења улице бициклом, на бициклистичкој стази. На полигону, 61,2%
деце исправно прелази улицу на зеленом светлу, док код исте ситуације приказане
на таблет рачунару, сва деца дају тачан одговор (Слика 2.).
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Слика 2. Приказ успешности деце у саобраћајним ситуацијама на семафору, на
полигону и таблет рачунару

Када дете треба да пређе улицу на пешачком прелазу који није опремљен
семафорима, 91,8% деце задату ситуацију тачно реше на таблет рачунару, док 76,5%
деце исту ситуацију реше тачно на полигону. Прелажење улице без семафора и
пешачког прелаза, на таблет рачунару тачно реши 95,9% деце, док 85,7% деце има
исправно понашање за задату ситуацију у саобраћају на полигону (Слика 3.).
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и пешачког прелаза
Слика 3. Приказ успешности деце у задатим саобраћајним ситуацијама прелажења
улице, на полигону и таблет рачунару

Када лопта изненада излети на улицу, 96,9% деце зна како треба поступити у задатој
ситуацији, када се задатак приказује на таблет рачунару, док 95,9% деце безбедно
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се понаша у истој ситуацији задатој на полигону. Којом страном треба да се креће
улицом која нема тротоар или стазу којом би могли да се крећу пешаци, тачан
одговор на таблет рачунару бележи 62,2% деце, док нешто више од половине
испитиване деце је приказало безбедно понашање у приказаној ситуацији (51%). Да
старија особа треба да се креће до улице, када са собом води дете, зна 94,9% деце
када им се ситуација прикаже на таблет рачунару, док 91,8% деце бележи тачан
одговор на полигону. Кретање од једне до друге улице, путањом која подразумева
прелазак улице на два места преко обележеног пешачког прелаза, тачно реши 83,7%
деце на таблет рачунару, док на полигону 57,1% деце безбедно изврши задатак
(Слика 4.).
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Слика 4. Приказ успешности деце у различито задатим саобраћајним ситуацијама,
на полигону и таблет рачунару

4.

ЗАКЉУЧАК

На основу података прикупљених и анализираних у спроведеном експерименту
могу се извести општи закључци:
 Деца немају проблема у препознавању саобраћајних елемената
(коловоз, тротоар, семафор итд.), на полигону и таблет рачунару;
 Када је на семафору зелено светло (за пешаке или бициклисте), деца
успешно решавају задатак на таблет рачунару, док много мање успеха
идентичне ситуације имају на полигону;
 Код прелажења улице и осталих кретања, деца успешније решавају
задатак на таблет рачунару него на полигону;
 Генерално, све задатке деца знају да реше на таблет рачунару, док исте
задатке на полигону у мањем проценту тачно решавају.
Резултати експерименталног истраживања показују да деца на рачунару знају
тачно да одговоре на задате ситуације, што указује на то да деца теоријски знају да
се у задатим ситуацијама у саобраћају безбедно понашају. Међутим, исте задатке
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деца не знају успешно да реше на полигону. Наведени резултати указују да постоји
несклад између теоријског и практичног знања деце у области безбедност
саобраћаја. Може се закључити и да резултати које деца имају из теоријског знања
и на тестовима презентовани путем видео игрица деца нису способна у потпуности
да употребе у реалним ситуацијама. Сваки вид едукације о безбедности саобраћаја
је добродошао деци у основношколском узрасту, без обзира на који се начин
едукација спроводи. Битно је да се не запостави практична обука деце и да се деца
науче да стечена теоријска знања морају употребити у практичним условима.
Овакав вид едукације деце, потребно је спровести над децом из урбаних и руралних
локалних заједница, како би се откриле потенцијалне разлике између средина
пребивалишта деце и њима прилагодио начин едукације из ове области. Свакако
потребно је у свим локалним заједницама спровести и едукацију учитеља и
родитеља из области безбедности саобраћаја и указати на несклад између теоријског
знања и понашања у саобраћајним ситуацијама.

5.
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ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају
ОМЕТАЊЕ ПАЖЊЕ и УМОР у току вожње
У СРБИЈИ 2017. године
ПУ
Суботица
3,83

ПУ
Кикинда
3,9

ПУ
Сомбор
3,94

Легенда
Веома висока оцена [3,89 – 3,99]

ПУ
Зрењанин
3,92

ПУ
Нови Сад
3,93

Високa oцена [3,79 – 3,88]
Средња оцена [3,68 – 3,78]
Ниска оцена [3,58 – 3,67]

ПУ
Сремска Митровица
3,93
ПУ
Шабац
3,93

ПУ
Београд
3,92
ПУ
Ваљево
3,48

ПУ
Ужице
3,95

ПУ
Пријепоље
3,97

ПУ
Чачак
3,93

Непознати подаци

ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
3,84
3,99
ПУ
Крагујевац
3,94

ПУ
Краљево
3,93

ПУ
Нови Пазар
3,96
* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој
мери сматрају да ометање пажње
возачу у току вожње
негативно утиче на безбедну вожњу.

Веома ниска оцена [3,48 – 3,57]

ПУ
Панчево
3,86

ПУ
Јагодина
3,86

ПУ
Крушевац
3,92

ПУ
Зајечар
3,95

ПУ
Ниш
3,97
ПУ
Прокупље
3,93

Косово и Метохија

Оцењени ставови:
- Пажња је смањена при коришћењу
мобилног
- Пажња је смањена при коришћењу
hands-free уређаја
- Скоро сви возачи понекад користе мобилни
- Коришћење мобилног у вожњи повећава
ризик од незгоде
- Када се осећам поспано не треба да возим ауто
- Чак и ако ми се спава и даље возим ауто
- Ако се осећам поспано повећава се ризик од незгоде.

ПУ
Бор
3,95

ПУ
Лесковац
3,87

ПУ
Врање
3,89

ПУ
Пирот
3,85

ПУ
Суботица
63,1%

Проценат
ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ
КОД ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА
У НАСЕЉУ 2017. године

ПУ
Кикинда
61,4%

ПУ
Сомбор
63,8%

Легенда
ПУ
Зрењанин
55,7%

ПУ
Нови Сад
60,3%

Врло низак (ИБС < 5%)
Низак (5% ≤ ИБС < 10%)
Средњи (10% ≤ ИБС < 15%)
Висок (15% ≤ ИБС < 20%)

ПУ
Сремска Митровица
67,9%

ПУ
Шабац
89,8%

ПУ
Београд
72,1%

ПУ
Смедерево
67,4%

ПУ
Ваљево
80,2%

ПУ
Крагујевац
72,9%
ПУ
Ужице
68,3%

ПУ
Пријепоље
52,2%

Врло висок (ИБС ≥ 20%)

ПУ
Панчево
59,3%

ПУ
Чачак
43,7%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
64,0%

ПУ
Јагодина
22,4%
ПУ
Зајечар
8,4%

ПУ
Краљево
68,0%

ПУ
Нови Пазар
29,9%

ПУ
Крушевац
53,4%

ПУ
Прокупље
12,0%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
14,2%

ПУ
Ниш
48,1%

ПУ
Лесковац
17,8%

ПУ
Пирот
10,3%

ПУ
Врање
7,3%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
12,8%

Проценат ПРЕКОРAЧЕЊА БРЗИНЕ
ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА
ЗА ВИШЕ ОД 10 km/h У НАСЕЉУ
2017. године

ПУ
Кикинда
13,0%

ПУ
Сомбор
13,1%

Легенда
Веома низак (ИБС < 5%)

ПУ
Зрењанин
15,9%

ПУ
Нови Сад
5,4%

Низак (5% ≤ ИБС < 10%)
Средњи (10% ≤ ИБС < 15%)
Висок (15% ≤ ИБС < 20%)

ПУ
Сремска Митровица
22,9%

ПУ
Шабац
55,9%

ПУ
Београд
25,9%

ПУ
Крагујевац
26,1%

ПУ
Пријепоље
12,4%

Непознати подаци

ПУ
Смедерево
16,5%

ПУ
Ваљево
29,9%

ПУ
Ужице
18,8%

Веома висок (ИБС ≥ 20%)

ПУ
Панчево
13,9%

ПУ
Чачак
9,2%

ПУ
Пожаревац
25,1%

ПУ
Јагодина
2,5%
ПУ
Зајечар
0,8%

ПУ
Краљево
28,3%

ПУ
Нови Пазар
8,3%

ПУ
Крушевац
16,3%

ПУ
Прокупље
1,8%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
1,9%

ПУ
Ниш
9,5%

ПУ
Лесковац
3,2%

ПУ
Пирот
1,2%

ПУ
Врање
0,9%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
70,0%

Проценат употребе
ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ
СТАРОСТИ ОД 0 ДО 3 ГОДИНЕ
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
У НАСЕЉУ 2017. године

ПУ
Кикинда
43,3%

ПУ
Сомбор
58,0%

Легенда
ПУ
Зрењанин
50,0%

ПУ
Нови Сад
54,0%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
40,0%

ПУ
Шабац
33,3%

ПУ
Београд
64,3%

ПУ
Смедерево
40,0%

ПУ
Ваљево
50,0%

ПУ
Крагујевац
28,1%
ПУ
Ужице
52,4%

ПУ
Пријепоље
13,3%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
33,3%

ПУ
Чачак
33,3%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
56,7%

ПУ
Јагодина
40,0%
ПУ
Зајечар
27,8%

ПУ
Краљево
70,0%

ПУ
Нови Пазар
14,3%

ПУ
Крушевац
36,7%

ПУ
Прокупље
47,4%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
45,0%

ПУ
Ниш
43,8%

ПУ
Лесковац
30,3%

ПУ
Пирот
54,8%

ПУ
Врање
35,0%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
22,6%

Проценат употребе
ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ
СТАРОСТИ ОД 4 ДО 12 ГОДИНА
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
У НАСЕЉУ 2017. године

ПУ
Кикинда
23,3%

ПУ
Сомбор
16,7%

Легенда
ПУ
Зрењанин
21,9%

ПУ
Нови Сад
34,0%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
55,6%

ПУ
Шабац
15,8%

ПУ
Београд
35,6%

ПУ
Смедерево
32,3%

ПУ
Ваљево
9,7%

ПУ
Крагујевац
37,3%
ПУ
Ужице
12,8%

ПУ
Пријепоље
2,8%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
16,7%

ПУ
Чачак
23,1%
ПУ
Краљево
37,5%

ПУ
Нови Пазар
7,6%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
28,6%

ПУ
Јагодина
9,5%
ПУ
Зајечар
36,7%

ПУ
Крушевац
26,7%

ПУ
Прокупље
23,5%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
5,3%

ПУ
Ниш
32,3%

ПУ
Лесковац
9,4%

ПУ
Пирот
24,2%

ПУ
Врање
19,6%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
73,3%

Проценат употребе
ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА
МОПЕДА У НАСЕЉУ 2017. године

ПУ
Кикинда
70,0%

ПУ
Сомбор
54,8%

Легенда
ПУ
Зрењанин
66,7%

ПУ
Нови Сад
93,3%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
53,1%

ПУ
Шабац
63,3%

ПУ
Београд
83,3%

ПУ
Крагујевац
56,7%

ПУ
Пријепоље
66,7%

Непознати подаци

ПУ
Смедерево
84,8%

ПУ
Ваљево
73,3%

ПУ
Ужице
51,6%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
83,3%

ПУ
Чачак
60,0%

ПУ
Пожаревац
34,4%

ПУ
Јагодина
59,4%
ПУ
Зајечар
76,7%

ПУ
Краљево
75,8%

ПУ
Нови Пазар
29,2%

ПУ
Крушевац
76,7%

ПУ
Прокупље
66,7%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
46,9%

ПУ
Ниш
65,7%

ПУ
Лесковац
80,0%

ПУ
Пирот
62,5%

ПУ
Врање
76,4%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
80,0%

Проценат употребе
ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА
МОТОЦИКАЛА У НАСЕЉУ
2017. године

ПУ
Кикинда
63,3%

ПУ
Сомбор
76,7%

Легенда
Врло висок (ИБС ≥ 95%)

ПУ
Зрењанин
93,3%

ПУ
Нови Сад
90,0%

Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
93,3%

ПУ
Шабац
83,3%

ПУ
Београд
96,7%

ПУ
Смедерево
93,8%

ПУ
Ваљево
82,4%

ПУ
Крагујевац
80,0%
ПУ
Ужице
87,1%

ПУ
Пријепоље
90,9%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
96,8%

ПУ
Чачак
75,0%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
93,5%

ПУ
Јагодина
70,6%
ПУ
Зајечар
83,3%

ПУ
Краљево
93,3%

ПУ
Нови Пазар
40,0%

ПУ
Крушевац
80,0%

ПУ
Прокупље
93,3%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
80,6%

ПУ
Ниш
80,0%

ПУ
Лесковац
93,3%

ПУ
Пирот
93,3%

ПУ
Врање
90,0%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
86,3%

Проценат употребе
СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАПРЕД
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
У НАСЕЉУ 2017. године

ПУ
Кикинда
86,6%

ПУ
Сомбор
84,0%

Легенда
ПУ
Зрењанин
83,7%

ПУ
Нови Сад
92,4%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
83,7%

ПУ
Шабац
63,0%

ПУ
Београд
74,0%

ПУ
Смедерево
53,7%

ПУ
Ваљево
68,0%

ПУ
Крагујевац
74,6%
ПУ
Ужице
85,0%

ПУ
Пријепоље
54,9%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
61,5%

ПУ
Чачак
67,7%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
61,5%

ПУ
Јагодина
60,2%
ПУ
Зајечар
72,8%

ПУ
Краљево
68,0%

ПУ
Нови Пазар
58,4%

ПУ
Крушевац
75,4%

ПУ
Прокупље
84,9%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
74,0%

ПУ
Ниш
71,8%

ПУ
Лесковац
62,2%

ПУ
Пирот
84,9%

ПУ
Врање
69,9%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.

ПУ
Суботица
13,1%

Проценат употребе
СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА
НА ЗАДЊИМ СЕДИШТИМА
У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА
У НАСЕЉУ 2017. године

ПУ
Кикинда
10,9%

ПУ
Сомбор
12,8%

Легенда
ПУ
Зрењанин
13,6%

ПУ
Нови Сад
16,1%

Врло висок (ИБС ≥ 95%)
Висок (90% ≤ ИБС < 95%)
Средњи (80% ≤ ИБС < 90%)
Низак (70% ≤ ИБС < 80%)

ПУ
Сремска Митровица
7,4%

ПУ
Шабац
10,8%

ПУ
Београд
8,8%

ПУ
Смедерево
12,7%

ПУ
Ваљево
1,8%

ПУ
Крагујевац
10,5%
ПУ
Ужице
7,3%

ПУ
Пријепоље
4,9%

Врло низак (ИБС < 70%)

ПУ
Панчево
15,5%

ПУ
Чачак
17,8%
ПУ
Краљево
16,7%

ПУ
Нови Пазар
4,2%

Непознати подаци

ПУ
Пожаревац
20,0%

ПУ
Јагодина
3,7%
ПУ
Зајечар
12,0%

ПУ
Крушевац
7,5%

ПУ
Прокупље
17,0%

Косово и Метохија
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет

ПУ
Бор
3,8%

ПУ
Ниш
4,2%

ПУ
Лесковац
2,9%

ПУ
Пирот
6,0%

ПУ
Врање
9,0%

ИБС - Индикатор безбедности саобраћаја.
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ПЕРЦЕПЦИЈА учесника у саобраћају
Вероватноћа КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈЕ
У СРБИЈИ 2017. године
ПУ
Суботица
2,67

ПУ
Кикинда
2,72

ПУ
Сомбор
2,74

Легенда
Веома висока оцена [2,78 – 2,83]

ПУ
Зрењанин
2,79

ПУ
Нови Сад
2,66

Високa oцена [2,73 – 2,77]
Средња оцена [2,68 – 2,72]
Ниска оцена [2,63 – 2,67]

ПУ
Сремска Митровица
2,83
ПУ
Шабац
2,7

ПУ
Београд
2,58
ПУ
Ваљево
2,71

ПУ
Ужице
2,74

Веома ниска оцена [2,58 – 2,62]

ПУ
Панчево
2,71

ПУ
Чачак
2,71

ПУ
ПУ
Смедерево Пожаревац
2,65
2,68
ПУ
Крагујевац
2,64

ПУ
Краљево
2,79

ПУ
Пријепоље
2,72

ПУ
Нови Пазар
2,69

Непознати подаци

ПУ
Бор
2,76

ПУ
Јагодина
2,72

ПУ
Крушевац
2,75

ПУ
Зајечар
2,73

ПУ
Ниш
2,67
ПУ
Прокупље
2,71

Косово и Метохија

ПУ
Лесковац
2,74

ПУ
Пирот
2,73

ПУ
Врање
2,63

* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој
мери очекују да буду контролисани
у саобраћају од стране полиције.
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ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају
Значај ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА у ПА
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Веома висока оцена [3,94 - 4,02]
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Нови Сад
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Високa oцена [3,86 – 3,93]
Средња оцена [3,78 – 3,85]
Ниска оцена [3,70 – 3,77]

ПУ
Сремска Митровица
3,91
ПУ
Шабац
3,94

ПУ
Београд
4,02
ПУ
Ваљево
3,7

ПУ
Ужице
3,83

Веома ниска оцена [3,62 – 3,69]

ПУ
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Непознати подаци
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3,78
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ПУ
Зајечар
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ПУ
Ниш
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ПУ
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* Већа оцена (на скали од 1 до 5)
значи да испитаници у већој
мери имају исправне ставове у вези са
значајем заштитних система у
путничким возилима. Питања са
звездицом су обрнуто кодирана.

Косово и Метохија

Оцењени ставови:
- *Није потребно користити сигурносни
појас на задњем седишту аутомобила.
- Увек тражим од мојих путника да користе
сигурносни појас.
- *Упутства за коришћење дечијих седишта су
нејасна.
- Опасно је ако деца која путују с Вама не користе
дечије седиште или сигурносни појас.
- *За кратка путовања није потребно користити
дечија седишта.
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Бор
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ПУ
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ПУ
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ПУ
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ПА - путнички аутомобил
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