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ПРЕДГОВОР
После десет година можемо да се похвалимо да је овај скуп постао традиционалан,
да је ушао у мапу најважнијих скупова из области безбедности саобраћаја у
региону, да је као ретко који научни скуп, све ове године бележио раст у погледу
броја учесника, броја радова, броја нових идеја које промовише и утицаја који има
на праксу у Србији и у целом региону. Почело се од једног скромног семинара и
зборника радова. Прерасли смо у научну конференцију на којој се објављују два
зборника радова на српском језику, а последњих година штампамо и зборник
радова на енглеском језику. Мали је број значајних професионалаца у безбедности
саобраћаја у региону који нису били на некој од наших конференција, који нису
нешто унели у корпус знања и пракси или који нису нешто од ових идеја
применили у својој општини/граду.
На нашим конференцијама смо промовисали најважније међународне документе и
иницијативе у безбедности саобраћаја, промовисали резолуције УН и Глобални
план деценије акције за безбедност саобраћаја, редовно представљамо најновије
анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успоставили смо
традиционално мапирање ризика по локалним заједницама, приказали смо
резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају, међу првима смо
препознали значај индикатора безбедности саобраћаја и представили прве
резултате мерења ових индикатора у Србији и региону.
Коначно, ове године успостављамо редовно мапирање најважнијих индикатора
безбедности саобраћаја, а све у намери да мотивишемо и усмеримо професионалце
да раде на унапређењу безбедности саобраћаја и смањивању страдања у
саобраћају. На овај начин остварујемо значајан утицај на стручну, политичку и
најширу јавност, помажемо им и подстичемо их да боље схвате значај и посвете се
решавању проблема безбедности саобраћаја.
Све смо ово успели захваљујући великом броју посвећених ентузијаста који су
били спремни да много раде, да много уче и да сва сазнања и своја искуства деле
са другима. На томе смо им бескрајно захвални.
Значајно је да истакнемо да је овај скуп одувек био одлична прилика за дружење и
упознавање стручњака са врло различитим искуствима, позицијом у друштву,
ставовима итд. Редовно су присутни старешине саобраћајне полиције,
представници министарства саобраћаја, локалних заједница, академске заједнице,
невладиног сектора, привреде итд. Наша дружења су учинила да се данас боље
разумемо и да боље сарађујемо и усаглашавамо наше активности. Коначно, дошли
су и добри резултати у погледу смањивања броја настрадалих у саобраћају и прве
назнаке успостављања позитивних трендова у безбедности саобраћаја.
У нади да ћемо увек успевати да нађемо време за овакве и сличне скупове, да ћемо
налазити најбоље начине за унапређење безбедности саобраћаја и да ћемо успети
да усталимо тренд смањивања страдања на путевима, желимо успешан рад ове
конференције!
ПРЕДСЕДНИК
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FOREWORD
After ten years, we can say that this gathering has become traditional, it has become a
part of the map of the most important regional gatherings in the field of traffic safety. It
is one of the rare ones that is constantly getting more and more new members, new
projects, new ideas and who`s influence in Serbia and in the region is increasing. It all
started as one simple seminar and a collection of projects. We grew to a scientific
conference that publishes two books of proceedings per year in Serbian, and recently we
also started publishing one in English as well. In our region, there is a small number of
professionals in the field of traffic safety, that didn`t attend one of our conferences. A
great majority of them brought new knowledge to us that we can also use in praxis, and
that used these ideas in their home cities or regions as well.
At our conferences we promote the most important international documents and
initiatives in traffic safety, UN resolutions and the Global Plan for the Decade of Action
for Road Safety, we always present new state analysis and tendencies, in local
communities we established a regular mapping of new risks and we showed research
results about risks in traffic, and opinions of other people. We are one of the first ones
that recognized the importance of indicators in traffic safety in Serbia and in the region.
Finally, this year we will establish a regular mapping of the most important indicators in
traffic safety, and all in the purpose to motivate and direct professionals to work on the
improvement of traffic safety and to reduce the number of road fatalities and injuries.
This way we get more influence on experts, politicians and the wider public. We help
them and motivate to get the importance of it, and to dedicate themselves in solving
problems in traffic safety.
We have managed all of this thanks to a great number of dedicated enthusiasts that were
willing to work hard and learn, and to share all their knowledge and experiences with
others. We are immensely grateful on that.
It is important to say that this gathering has always been a place to hang out and to meet
all kinds of experts and professionals in different fields, social positions, different views
on life etc. Traffic police, minister and local community representatives, including many
people from industry and non-government sector, are our regular guests as well. Our
gatherings made us understand each other much better, work better and to harmonize our
activities. At the end, good results were visible. It reflected in a reduced number of
deaths in traffic, and it brought first signs of positive trends in traffic safety.
In the hope that we will find more time for these and similar gatherings, and that we will
find better ways to improve traffic safety and reduce the number of deaths, we wish this
conference a successful work.
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УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
НИВОУ ГРАДА БЕОГРАДА – ИСКУСТВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
САОБРАЋАЈ
MANAGEMENT OF ROAD SAFETY SYSTEM AT THE CITY OF
BELGRADE - THE EXPERIENCE OF THE SECRETARIAT FOR
TRANSPORT
Душан Рафаиловић1, Славиша Живковић2, Андријана Пешић3
Резиме: Систем управљања безбедношћу саобраћаја успоставља се првенствено на
националном нивоу, а затим на локалном нивоу. На националном нивоу неопходно је јачати
политичку и стручну одговорност надлежних, неопходно је обезбедити стабилан и
континуиран извор финансирања безбедности саобраћаја, развити институционалне
капацитете итд. Са друге стране, на локалном нивоу потребно је да постоје: стабилно локално
тело за безбедност саобраћаја (савет, комисија и сл.), спремно особље које ће одговарати
сваком задатку, расположива финансијска средства, стратешка документа и акциони планови
за унапређење безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Свака локална заједница, која има
обезбеђен наменски извор финансирања безбедности саобраћаја и формирано тело за
координацију безбедности саобраћаја, има довољно разлога и могућности да постави своје
циљеве у области безбедности саобраћаја. У складу са дефинисаним циљевима неопходно је
припремити и тежити реализацији програма безбедности саобраћаја. У овом раду су
приказана искуства Градске управе града Београда – Секретаријата за саобраћај на
успостављању система управљања безбедношћу саобраћаја кроз систем праћења стања
безбедности саобраћаја, систем планирања и систем реализације активности на унапређењу
безбедности саобраћаја.
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Abstract: Road Safety Management System is established primarily at the national level and then
at the local level. At the national level, it is necessary to strengthen the political and professional
responsibility of the authorities, it is necessary to provide a stable and continuous source of road
safety funding, develop institutional capacity and so on. On the other hand, at the local level, there
should be: a stable local body for Traffic Safety (Council, Commission, etc.), the staff ready to suit
any task, available financial resources, strategic documents and action plans for improving traffic
safety at local level. Each local community, which has a dedicated source of road safety funding,
which has a road safety body to coordinate with road safety issues, also has a sufficient reason and
the ability to set their goals in the field of traffic safety. In accordance with the defined goals, it is
necessary to prepare and aspire for the realization of the program of road safety. This paper presents
the experience of the City of Belgrade - Secretariat for Transport in establishing the road safety
management system through monitoring of traffic safety, system of planning and system of
implementation of activities aimed at improving road safety.
Keywords: Road safety management, local community, the city of Belgrade, Secretariat for
Transport

1.

УВОД

Управљање системом безбедности саобраћаја представља веома комплексан
посао и подразумева низ различитих мера и активности које синхронизовано морају
обављати различити надлежни субјекти. Искуства најразвијенијих земаља света
указују на то да је за квалитетно и ефикасно управљање системом безбедности
саобраћаја, један од првих предуслова постојање институционалних капацитета.
Осим постојања институционалних капацитета, истиче се политичка подршка, али
и препозната политичка и стручна одговорност за стање безбедности саобраћаја.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту Закон) су
дефинисани оквир и предуслови за управљање безбедношћу саобраћаја, како на
националном, тако и на локалном нивоу (ЗОБС, 2009). Први корак за успостављање
система управљања безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу је оснивање тела
за координацију (комисије, савети и сл.) од стране извршног органа локалне
самоуправе. Законом су даље дефинисани извори финансирања унапређења
безбедности саобраћаја и начин на који се та средства могу користити. Средства за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја се користе према Програму који
доносе надлежни извршни органи јединице локалне самоуправе, на предлог тела за
координацију. Као један од делова система управљања безбедношћу саобраћаја на
локалном нивоу, дефинисаног Законом, је и обавеза Скупштине јединице локалне
самоуправе да донесе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на
путевима на свом подручју (ЗОБС, 2009). Закон предвиђа и праћење стања
безбедности саобраћаја и налаже Извршном органу јединице локалне самоуправе да
подноси Скупштини Извештаје о стању безбедности саобраћаја на том подручју,
најмање двапут годишње (ЗОБС, 2009).
Управљач система безбедности саобраћаја је она организација/институција која
је на одговарајућем нивоу, националном или локалном, као таква одређена.
Системом безбедности саобраћаја на националном нивоу управља министарство
надлежно за послове саобраћаја, док је на локалном нивоу за то надлежан извршни
орган задужен за послове саобраћаја. У Београду системом безбедности саобраћаја
управља Секретаријат за саобраћај.
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Секретаријат за саобраћај обавља и друге послове, уже или шире повезане са
безбедношћу саобраћаја у Београду. Чињеница да у Секретаријату за саобраћаја
постоји Сектор за безбедност саобраћаја и информисање и у оквиру њега Одељење
за безбедност саобраћаја, говори у прилог томе да је безбедност саобраћаја
препозната као једна од кључних области деловања у саобраћајном систему града
Београда. Потребно је напоменути да велики утицај на систем управљања
безбедношћу саобраћаја на територији града Београда има и Савет за безбедност
саобраћаја града Београда, који има задатак да координира пословима безбедности
саобраћаја. Између осталих задатака Савет за безбедност саобраћаја предлаже
Програм за реализацију средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја у
Београду. Секретаријат за саобраћај реализује активности из Програм који је
предложио Савет, а који је усвојила Скупштина града.
Имајући претходно наведено у виду, у наставку овог рада биће приказан систем
управљања безбедношћу саобраћаја у граду Београду, кроз искуства Секретаријата
за саобраћај током 2014. године.
2.

ИСКУСТВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА –
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ НА У УСПОСТАВЉАЊУ
СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА

Да би се могло управљати безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу
неопходан предуслов је постојање тела које ће, на основу података о постојећем
стању, доносити управљачке мере у циљу побољшања стања безбедности
саобраћаја и приближавања, односно достизања жељеног нивоа стања безбедности
саобраћаја. Управљање безбедношћу саобраћаја, даље, подразумева спровођење
управљачких мера, које подразумевају следеће:
 Анализа постојећег стања (апсолутни и релативни показатељи стања
безбедности саобраћаја)
 Дефинисање жељеног стања
 Доношење реалних планова мера које треба спровести, а у складу са
расположивим финансијским средствима и људским ресурсима
 Спровођење мера, према плану
 Контрола ефеката примењених мера

Постојеће
стање

Управљачке
мере

Жељено
стање

Слика 1. Управљање безбедношћу саобраћаја
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За квалитетно управљање системом безбедности саобраћаја је, дакле, неопходно
праћење стања безбедности саобраћаја, постојање стратешких докумената, планова
и програма који третирају област безбедност саобраћаја, али и реализација тих
планова и програма и праћење те реализације. Претходно наведено представља
основ управљања безбедношћу саобраћаја, па ће у наставку рада бити приказана
одређена искуства Секретаријата за саобраћај, која представљају почетак процеса
успостављања система управљања безбедношћу саобраћаја.
На Слици 2 приказан је блок дијаграм који даје упрошћен приказ
функционисања система управљања безбедношћу саобраћаја у граду Београду.

Слика 2. Систем управљања безбедношћу саобраћаја у Београду

2.1.

Праћење стања безбедности саобраћаја

У најразвијенијим земљама у свету, опште је познато да је за праћење стања
безбедности саобраћаја неопходно да се познаје тренутно стање, али и успостављен
тренд у погледу стања безбедности саобраћаја (Липовац, 2008). Са тим у вези,
неопходно је перманентно праћење стања, како би се могло утврдити где се систем
безбедности саобраћаја налази, али и шта ће се десити са системом ако се ништа
додатно не предузме (Пешић, 2012).
За праћење стања безбедности саобраћаја на локалном нивоу неопходна је
сарадња и кооперација са институцијама, такође на локалном нивоу, које поседују
базе података и евидентирају елементе који су у вези са безбедношћу саобраћаја.
Када је у питању Београд тада се најпре мисли на добру сарадњу са саобраћајном
полицијом, надлежном за праћење саобраћајних незгода, али и са осталим
институцијама, као што је на пример хитна помоћ, итд.
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Секретаријат за саобраћај прати стање безбедности саобраћаја у Београду
праћењем:
 саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода,
 понашања учесника у саобраћају,
 ставова учесника у саобраћају и
 услова одвијања саобраћаја.
2.1.1.

Праћење саобраћајних незгода

Праћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја (број и последице
саобраћајних незгода) у Србији, али и у Београду, представља један од најчешће
коришћених елемената за праћење стања безбедности саобраћаја.
Осим података о броју и последица саобраћајних незгода, подаци о саобраћајним
незгодама су изузетно важни и за касније дефинисање планова и програма, јер се
различитим анализама ових података може доћи до веома важних закључака за даље
активности. Може се доћи до података о просторној расподели, временској
расподели, расподели саобраћајних незгода према врсти, према последицама, према
учесницима, према грешкама које су учинили учесници незгода, итд. На основу
ових анализа могу се, рецимо, издвојити локације на уличној мрежи где се чешће
догађају саобраћајне незгоде, локације где су угрожене одређене категорије
учесника у саобраћају, и у складу са тим подацима планирати даље активности у
циљу санације опасних места на уличној мрежи. Анализом ових података могу се
издвојити угрожене категорије учесника у саобраћају и донети одређени закључци,
који ће дати улазне информације за покретање кампања са циљем безбеднијег
понашања учесника у саобраћају и сл. Праћење стања безбедности саобраћаја на
основу података о саобраћајним незгодама служи и да се утврди да ли су одређене
мере дале очекиване ефекте, рецимо да ли се на одређеној локацији након примене
одређених мера смањио број саобраћајних незгода. Са тим у вези, може се истаћи
да је перманентно периодично извештавање о саобраћајним незгодама и
последицама тих незгода први корак у праћењу стања безбедности саобраћаја.
Секретаријат за саобраћај до података о саобраћајним незгодама на територији
града Београда долази на два начина: сарадњом са Управом саобраћајне полиције
града Београда и на основу резултата Студија и истраживачких пројеката чија је
реализација покренута и праћена од стране Секретаријата за саобраћај.
Због претходно наведеног од изузетне важности је већ добра и успостављена
сарадња Секретаријата за саобраћај са Управом саобраћајне полиције. У том смислу
Секретаријат за саобраћај је извештаван о саобраћајним незгодама на територији
града Београда од стране Управе саобраћајне полиције, а према захтевима и
потребама Секретаријата за саобраћај. Оваквим редовним извештавањем створена
је могућност праћења промена у броју и последицама саобраћајних незгода за цело
подручје Града или одређену локацију, као и могућност праћења тренда стања
безбедности саобраћаја.
Путем јавних набавки Секретаријат за саобраћај има могућност да наручи
истраживачке пројекте, који третирају праћење и анализе стања безбедности
саобраћаја. У том смислу, током 2014. године Секретаријат за саобраћај је, између
осталих, покренуо јавну набавку Студије: ''Анализа стања безбедности саобраћаја
на путевима и улицама града, са предлогом мера за унапређење'', где је пројектним
задатком експлицитно наведено које све послове треба да спроведе извршилац
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посла, а међу најзначајнијим се истичу формирање базе података о саобраћајним
незгодама на територији града Београда, затим детаљне анализе стања безбедности
саобраћаја анализом просторне и временске дистрибуције саобраћајних незгода,
типова саобраћајних незгода, анализе учесника саобраћајних незгода, итд. Као један
од значајнијих захтева је израда одговарајућих мапа саобраћајних незгода и
последица саобраћајних незгода коришћењем ГИС технологије.
Осим наведене Студије, у току 2014. године покренута је израда студија које
имају задатак да спроведу адекватне анализе стања безбедности мотоциклиста и
бициклиста, при чему ће као један од резултата студија бити детаљне анализе
саобраћајних незгода у којима су учествовале наведене категорије учесника у
саобраћају.
У плану активности Секретаријата за саобраћај и Одељења за безбедност
саобраћаја у наредном периоду је покретање, праћење и реализација и других
Студија из области безбедности саобраћаја, које ће, између осталог, имати задатак
да прикажу резултате анализа одређених параметара безбедности саобраћаја.
Студијама ће бити обухваћене следеће области: ''црне тачке'' на уличној мрежи,
анализа стања безбедности деце у саобраћају, зоне пружних прелаза, безбедност
рањивих учесника у саобраћају (пешаци, стара лица, лица са посебним потребама),
дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима и др.
2.1.2.

Праћење понашања учесника у саобраћају

Понашање учесника у саобраћају има велики утицај на стање безбедности
саобраћаја. Наиме, уколико возачи често прекорачују ограничење брзине, уколико
управљају возилом под утицајем алкохола, уколико не користе сигурносне појасеве,
уколико мотоциклисти не користе кациге, уколико пешаци прелазе коловоза ван
обележеног пешачког прелаза или пак на црвено светло семафора, сигурно је да ће
безбедност саобраћаја бити на веома ниском нивоу. С обзиром на чињеницу да су
небезбедна понашања учесника у саобраћају у директној вези са бројем и
последицама саобраћајних незгода, долази се до закључка да би сврсисходно било
пратити стање безбедности саобраћаја путем праћења понашања учесника у
саобраћаја. У том смислу, савремени начин праћења стања безбедности саобраћаја,
праћењем тзв. индикатора (показатеља) безбедности саобраћаја, омогућава да се
прати стање безбедности саобраћаја и уоче кључни проблеми, без чекања да се
догоде саобраћајне незгоде.
Секретаријат за саобраћај је препознао значај праћења стања коришћењем
индикатора безбедности саобраћаја. Током 2014. године Секретаријат за саобраћај
је покренуо израду Студије: ''Утврђивање основних индикатора безбедности
саобраћаја у Београду, са израдом методологије снимања и спровођење пилот
истраживања''. Претходно наведеним пројектом Београд се придружио Републици
Србији у процесу успостављања методологије праћења стања безбедности
саобраћаја на основу индикатора безбедности саобраћаја и постао прва локална
заједница, која ће имати развијену сопствену методологију праћења индикатора
безбедности саобраћаја. Овакав пример добре праксе би, такође, могле да прате и
остале локалне заједнице, јер је светским искуствима доказано да су оне земље и
оне локалне заједнице, које су почеле да користе индикаторе безбедности саобраћаја
у свом систему, постигле значајне резултате у унапређењу стања безбедности
саобраћаја.
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Секретаријат за саобраћај очекује да ће се на основу резултата ове Студије
издвојити небезбедна понашања учесника у саобраћају и, на тај начин, доћи до
важних улазних података и полазних основа за предузимање адекватних мера у
наредном периоду (техничко-регулативних, превентивно-пропагандних, разни
видови подршке саобраћајном образовању и васпитању и сл.). У циљу праћења
стања безбедности саобраћаја, али и праћења ефеката примењиваних мера,
Секретаријат за саобраћај има у плану да настави и убудуће са праћењем индикатора
безбедности саобраћаја.
2.1.3.

Праћење ставова учесника у саобраћају

Веома важан корак у праћењу стања безбедности саобраћаја представља и
праћење и анализа ставова учесника у саобраћају. Наиме, са праћењем саобраћајних
незгода могуће је, између осталог, утврдити места где се догађају саобраћајне
незгоде, време када се најчешће догађају саобраћајне незгоде, који су то најчешћи
типови саобраћајних незгода, податке о учесницима саобраћајних незгода,
структури настрадалих у незгодама и сл. Са праћењем понашања учесника у
саобраћају могуће је утврдити која и чија су то небезбедна понашања најбројнија и
где би се у том смислу могло највише деловати. Међутим, праћење ставова
омогућава да се утврде прецизнији разлози због чега се учесници у саобраћају
понашају небезбедно. Осим тога, може се доћи до закључака о субјективним
запажањима стања безбедности саобраћаја самих учесника у саобраћају и узети у
разматрање и њихови предлози и сугестије. Тако се додатно ствара могућност за
прецизнијим схватањем проблема и самим тим прецизнијим дефинисањем мера и
акција у циљу промене небезбедног у безбедна понашања. То ће се у коначном
исходу одразити на мањи број саобраћајних незгода и последица саобраћајних
незгода, а што и јесте основни циљ система управљања безбедношћу саобраћаја.
У том смислу, Секретаријат за саобраћај, пратећи најбољу светску праксу, има
тенденцију да успостави и систем праћења стања безбедности саобраћаја путем
праћења ставова учесника у саобраћаја.
Досадашње активности Секретаријата за саобраћај, током 2014. године, у
погледу праћења ставова учесника у саобраћају, се углавном заснивају на праћењу
ставова учесника у саобраћају у окружењу школа, а у сврху успостављања режима
''зона школе''. Наиме, у циљу што прецизнијих и детаљнијих улазних података о
стању безбедности саобраћаја у окружењима школа, Секретаријат за саобраћај је у
поступак израде техничке документације за обележавање ''зоне школе'', као
обавезан корак, увео анкетирање ђака, родитеља и наставног особља. Спровођење
анкете има за циљ утврђивање ставова, сугестија и запажања о безбедности
саобраћаја учесника у саобраћају на посматраном подручју, као и субјективних
доживљаја опасних места у окружењу школе, добијање података о путањама
кретања деце на путу до школе и сл.
2.1.4.

Праћење услова саобраћаја на терену

Секретаријат за саобраћај у сарадњи са Дирекцијом за путеве и ЈКП Београд пут
и њиховим надзорним органима, и обиласком терена од стране стручних екипа ових
институција, свакодневно прати услове одвијања саобраћаја на уличној мрежи
Града. У складу са извештајима са терена, као и на основу пристиглих запажања
грађана о условима саобраћаја на конкретним деоницама уличне мреже,
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Секретаријат за саобраћај предузима мере из своје надлежности - техничко
регулисање саобраћаја на уличној мрежи Града и др.
2.2.

Сарадња са институцијама

За праћење стања безбедности саобраћаја на локалном нивоу неопходна је
сарадња и кооперација са институцијама, такође на локалном нивоу, чије
активности имају директну или индиректну везу са безбедношћу саобраћаја, баве се
пословима саобраћаја или поседују базе и евидентирају податке који су у вези са
безбедношћу саобраћаја.
У циљу доношења реалних планова и програма активности усмерених ка
унапређењу безбедности саобраћаја, Секретаријат за саобраћај остварује сарадњу са
Агенцијом за безбедност саобраћаја, МУП РС, Министарством надлежним за
послове саобраћаја, органима и организацијама надлежним за послове образовања
(Секретаријат за образовање и дечју заштиту), органима надлежним за послове
здравља (хитна помоћ), Секретаријатом за инспекцијске послове, ЈКП Београд пут,
ЈКП ГСП, и др.
2.3.

Расположива средства

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја у граду Београду су
средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја и средства из буџета града Београда, предвиђена за
унапређење услова саобраћаја у Граду.
У складу са расположивим финансијским средствима, најпре се прави Програм
активности и опредељују средства по активностима. У односу на расположива
средства се, касније, реализују планиране мере усмерене ка унапређењу
безбедности саобраћаја (унапређење саобраћајне инфраструктуре, подршка
саобраћајном васпитању и образовању, промотивно-пропагандне активности и др.).
2.4.

Дефинисање програма и планова

Савет за безбедност саобраћаја града Београда, осим што координира послове из
области безбедности саобраћаја, предлаже и Програм који садржи активности
усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја и начин расподеле средстава, од
наплаћених новчаних казни, по ставкама за сваку планирану активност.
Секретаријат за саобраћај реализује Програм који је претходно предложио Савет за
безбедност саобраћаја и који је усвојила градска влада.
Са друге стране, Секретаријат за саобраћај има и своје сопствене планове и
програме, а међу најзначајнијим се истиче стратешки документ са акционим
плановима ''Стратегија града Београда о безбедности саобраћаја, 2009-2014''.
Реализација акционог плана наведеног стратешког документа у претходном
периоду није била на завидном нивоу. С обзиром на период који је био обухваћен
поменутим стратешким документом (2009.-2014. година), у плану Секретаријата за
саобраћај за 2015. годину је израда новог стратешког документа, са акционим
плановима, за период 2016.-2020. година. Међу својим плановима и програмима
Секретаријат за саобраћај располаже планом школа које су приоритетне за
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обележавања ''зона школа'', дефинисаног на основу угрожености деце у зонама
школа. Раније поменутим пројектом ''Анализа стања безбедности саобраћаја на
путевима и улицама града, са предлогом мера за унапређење'' је предвиђена и
анализа безбедности деце у зонама школа, која ће указати на приоритете и створити
могућност за евентуалне измене постојећих планова. Осим наведених Секретаријат
за саобраћај дефинише планове и програме који се односе на локације са повећаном
угроженошћу учесника у саобраћају и за које се планирају различите мере, као што
су: семафоризације раскрсница, измена режима саобраћаја и др.
2.5.

Реализација планова и програма

Последњи корак у систему управљања безбедношћу саобраћаја на територији
града Београда, можда и најважнији, је сама реализација усвојених програма и
планова активности, тј. мера унапређења безбедности саобраћаја.
Као што је претходно наведено, у складу са расположивим финансијским
средствима прави се Програм активности, а затим, у складу са расположивим
ресурсима (финансијска средства и кадровски капацитети), реализују се планиране
мере усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја (унапређење саобраћајне
инфраструктуре, подршка саобраћајном васпитању и образовању, промотивнопропагандне активности и др.).
У складу са својим надлежностима Секретаријат за саобраћај предузима мере
техничког регулисања саобраћаја на улицама у насељу и преко својих надзорних
органа прати ток реализације мера на терену. Наиме, у складу са улазним подацима
о условима одвијања саобраћај на уличној мрежи, добијених претходно описаним
корацима, Секретаријат за саобраћај, покреће поступак за предузимање
одговарајућих техничко-регулативних мера на терену (у циљу постављања
саобраћајне сигнализације и опреме), у циљу побољшања нивоа безбедности
саобраћаја, издавањем налога за њихову реализацију, и затим прати њихову
реализацију.
Осим мера техничког регулисања саобраћаја, Секретаријат за саобраћај
предузима и друге конкретне мере и активности усмерене ка унапређењу
безбедности саобраћаја (едукације, превентивно-промотивне активности и сл.) и
активно учествује у реализацији истих кроз покретање и праћење самог тока
реализације активности. У прилог томе говори подршка реализацији Пројеката
удружења грађана (НВО), усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја, коју је
Секретаријат за саобраћај покренуо у 2014. години и чију реализацију тренутно
прати. Планирано је да сви ови Програми буду медијски испраћени, како би се
грађани информисали у погледу безбедног учествовања у саобраћају. У циљу
промена небезбедних у безбедна понашања учесника у саобраћају, у току су
активности усмерене ка припреми, спровођењу и евалуацији кампања из области
безбедности саобраћаја (заштитни системи у кабини возила, заштитна средства за
мотоциклисте и бициклисте и вожња под утицајем алкохола).
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3.

ЗАКЉУЧАК

Сагледавајући могућности унапређења стања безбедности саобраћаја може се
закључити да би управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу могло бити
ефикасно остварено са успостављеним системом праћења стања безбедности
саобраћаја на основу саобраћајних незгода, последица саобраћајних незгода,
успостављеним системом праћења понашања учесника у саобраћају, са
успостављеним системом праћења ставова учесника у саобраћају, али и са
дефинисањем плана и програма мера и активности у безбедности саобраћаја и
коначно са реализацијом тих мера и активности.
Модел управљања безбедношћу саобраћаја на територији града Београда,
приказан у овом раду, се још увек налази у фази успостављања и могао би бити
пример добре праксе, који би могли да следе и остале локалне заједнице. Наиме,
град Београд је испунио све неопходне предуслове за успешним управљањем
безбедношћу саобраћаја, јер постоје институционални капацитети, постоји
политичка подршка, постоје планови и програми мера и акција у безбедности
саобраћаја и успостављен је систем управљања безбедношћу саобраћаја.
У наставку процеса неопходно је заокружити и у потпуности успоставити систем
управљања безбедношћу саобраћаја на територији града Београда, а правци даљих
деловања су усмерени ка томе да је неопходно пратити сам систем управљања
безбедношћу саобраћаја и ефекте које тај систем постиже, па евентуалним
детаљнијим разрађивањем и кориговањем (калибрисањем) система повећати
ефикасност система управљања безбедношћу саобраћаја.
4.
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ЗНАЧАЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА У УПРАВЉАЊУ
БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
THE IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL CAPACITY IN TRAFFIC
SAFETY MANAGEMENT WITH SPECIAL REFERENCE TO THE
TOWN OF KRAGUJEVAC
Ненад Милутиновић1, Мирослав Божовић 2
Резиме: Успостављање заштитног система у безбедност саобраћаја у Крагујевцу прате
проблеми организационе природе. Зато су у раду дате препоруке и конкретно упутство за
локалну самоуправу како најједноставније успоставити стабилан заштитни систем и
остварити успешно управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу. У раду је дат
преглед организационих мера и најважнијих стратешких докумената у области безбедности
саобраћаја који представљају оквир за припрему и доношење докумената на локалном нивоу
и успостављање заштитног система у безбедност саобраћаја.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, управљање, локална заједница, заштитни систем,
стратешки документи.
Abstract: This paper points out the organisation problems relating to establishing road safety
protective system in Kragujevac. This is why the recommendations and specific manual for local
authorities are given in the paper. These documents include the simplest way how to establish
protective system and implement successful management in the field of traffic safety on local level.
There is also a preview of organisational measures and the most important strategic documents
concerning traffic safety which present the frame for preparation and establishment of documents
on the local level and establishing protective system in traffic system.
Keywords: Traffic safety, management, local community, protective system, strategic documents.
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УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

1.

УВОД

Имајући у виду значај теме, планирано место одржавања Конференције, као и да
у периоду између 8. и 10. Конференције није било значајнијих мера у вези са
успостављањем заштитног система у безбедност саобраћаја у Крагујевцу, предмет
овог рада је управљање безбедношћу саобраћаја, са посебним освртом на
институционалне проблеме управљања безбедношћу саобраћаја у Крагујевцу и
могућности локалне самоуправе. Рад посебно указује на могућности локалне
самоуправе у припреми, доношењу и спровођењу стратешких докумената на
локалном нивоу и изградњи институција у систему безбедности саобраћаја. Циљ
рада је да унапреди свест о значају проблема безбедности саобраћаја и великом
значају локалне самоуправе и да афирмише ширу примену проверених знања и
искустава у управљању безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу. Овај рад
написан је на основу рада аутора са 8. Конференције (Милутиновић et al, 2013:137),
при чему је допуњен новим елементима (резултатима научних истраживања и
предлозима измена Закона).
Управљати безбедношћу саобраћаја (Вујанић et al, 2007:47) значи непрекидно
пратити постојеће стање, стручно и реално дефинисати жељено стање, пројектовати
и реализовати управљачке мере којима се постојеће стање приближава жељеном
стању безбедности саобраћаја. Ово је непрекидан процес који обухвата и праћење
ефеката, односно сталну евалуацију и унапређивање управљачких мера (Липовац et
al, 2009:53).
Управљање безбедношћу саобраћаја ослања се на три међусобно зависна
елемента, а то су: институционална управљачка функција, интервенције (мере) и
резултати (Хаџић et al, 2007:5).
Институционална управљачка функција треба да обезбеди предуслове за
усвајање краткорочних н дугорочних циљева како би се одговарајућим мерама
постигли резултати у достизању циљева и то на националном и локалном нивоу.
Интервенције (мере) у ширем смислу представљају стратегију и програме за
достизање усвојених циљева. Мере укључују планирање, стандарде и прописе као
комбинацију у циљу безбедности саобраћаја.
Резултати у светској пракси управљања безбедношћу саобраћаја сагледавају се
у достизању дугорочних циљева и квантификованих средњорочних циљева који су
углавном представљени као коначни резултати.
Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (у даљем тексту Нацрт Закона) прецизније одређује улогу локалне
самоуправе у систему безбедности саобраћаја.
Нацртом Закона је прописано да се оснују тела на нивоу јединица локалне
самоуправе. Законодавац је (имајући у виду проблеме из досадашње праксе) био
изричит, па је прописао да ''Извршни орган јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће оснива
тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне
аутономије, односно јединице локалне самоуправе''. Уместо досадашњег термина
„може“ додаје се термин „оснива“, што значи да је у правној норми дат императив
да се мора основати тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима.
Даје се већи значај Агенцији за безбедност саобраћаја у вези делокруга рада
наведених тела, а све на основу одлука Владе. Наиме, ближе прописе у погледу
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организације, начина рада, извештавања и праћења у раду, надзора у раду и вођења
евиденција о раду тела прописаће министар надлежан за послове саобраћаја на
предлог Агенције за безбедност саобраћаја. Предвиђено је да Агенција координира
рад тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама.
Поред постојећих извора средстава за финансирање безбедности саобраћаја
додати су нови (новчане казне за привредне преступе, таксе за увиђаје саобраћајних
незгода и део премија полиса осигурања од ауто-одговорности), јер је уочено да су
ова средства у претходном периоду била ван домашаја финансирања. Предложене
су измене и допуне у циљу прецизног дефинисања расподеле средстава за
финансирање безбедности саобраћаја. Прецизирана је расподела и намена средстава
за финансирање безбедности саобраћаја на путевима, са прецизирањем рокова
извештавања о утрошку наведених средстава.
Средства у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30%
припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај
односно привредни преступ учињен. Од средстава која припадају буџету јединице
локалне самоуправе на чијој територији је прекршај, односно привредни преступ
учињен, користе се за: спровођење мера унапређења безбедности путне
инфраструктуре; за унапређење саобраћајног васпитања и образовања; за
превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; за израду
студија, истраживања и пројеката из области безбедности саобраћаја; за техничко
опремање јединца саобраћајне полиције, као и јединица за спасавање и хитно
медицинско збрињавање настрадалих лица у саобраћају; за рад тела за
координацију. Неутрошена средства у текућој години пребацују се за наредну
годину и користе се у исте сврхе у складу са прописима којима се регулише буџет
јединице локалне самоуправе. Средства која припадају буџету јединице локалне
користе се према програму безбедности саобраћаја који доноси надлежни извршни
орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију. Јединице
локалне самоуправе су дужне да у одређеном року доставе Агенцији предлог
програма коришћења средстава за наредну годину. Јединице локалних самоуправа
подносе информацију о утрошеним средствима у претходној години Агенцији, у
одређеном року, о чему Агенција извештава Тело за координацију.
Предлаже се допуна у вези акционих планова и спровођења стратегије, како на
локалном тако и на националном нивоу. Предвиђено је да Скупштина локалне
самоуправе треба да доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на
путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и Акционим
планом. Градско веће, подноси скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја
на том подручју најмање двапут годишње, а надлежни извршни орган дужан је да
извештај учини доступним јавности.
2.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

Иако је Град Крагујевац међу првим локалним управама основао Тело за
безбедност саобраћаја, услед проблема у вези са његовом организованошћу,
кадровском структуром, финансирањем безбедности саобраћаја, непостојањем
акционих планова и стратегија, али и проблема политичке природе, дошло је
пасивизирања његовог рада и његове функције уопште.
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Након формирања Тела за безбедност саобраћаја при Савету за безбедност
Града, уследило је неколико промена у погледу структуре овог тела, тако да данас,
7 година након оснивања, престала су заседања овог тела, а до сада није усвојен ни
један документ неопходан за рад овог тела.
У складу са закључцима VII конференције, свим градовима и општинама у
Србији је затражена информација о томе како су до сада користили Законом
опредељена средства намењена унапређењу безбедности саобраћаја.
Градска управа у Крагујевцу, доставила је податке (Милутиновић et al, 2013:137)
према којима су Законом опредељена средства намењена унапређењу безбедности
саобраћаја, у претходном периоду придодавана средствима за извођење радова на
одржавању градских улица на подручју града Крагујевца и са њима заједно
трошена. Имајући у виду тражене податке од градске управе и достављен одговор,
проистиче да осим извођења радова на одржавању градских улица, друге
активности нису реализоване, па самим тим и Законом опредељена средства
намењена унапређењу безбедности саобраћаја су ненаменски коришћена.
Овакво коришћење средстава је последица два већа проблема. Први проблем се
односио се на лошу финансијску ситуацију предузећа које је задужено за одржавање
градских улица, па је на овај начин градска управа вероватно покушала да побољша
ликвидност овог предузећа. Други проблем се односио на непостојање Акционог
плана или било ког другог документа на нивоу Тела за безбедност саобраћаја, којим
би биле предвиђене активности на унапређењу безбедности саобраћаја и висина
средстава намењених по појединим активностима.
3.

УСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА
ЛОКАЛНОМ НИВOУ СА НАЈВАЖНИЈИМ ПРЕПОРУКАМА

Да би испунили очекивања грађана представници локалне самоуправе морају на
систематичан начин успоставити одржив модел безбедности у саобраћају.
Сагледавајући постојећу реалност функционисања безбедности саобраћаја,
нормативно уређење, овлашћења и одговорности, чини се да треба определити и
усагласити: поделу надлежности у безбедности саобраћаја (републичку и локалну),
одредити органе и функције институционалног организовања, реалне финансијске
ресурсе и могућа средства, циљеве, одрживе садржаје рада, очекиване и мерљиве
ефекте, као и појединачну и колективну одговорност. У постојећим условима само
усмеравање активности на одређене интервенције у локалном саобраћају није
довољно за ефикасан систем безбедности (Ковачевић et al, 2011:71).
Без тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима не може се
успоставити координација у планирању и спровођењу мера и активности
безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Приликом оснивања тела за безбедност
саобраћаја у њихов рад треба укључити представнике најважнијих субјеката
безбедности саобраћаја (општине, полиције, осигурања, здравства, путне привреде,
превозника, школа итд.) (Вујанић et al, 2007:47). Међутим, оснивање тела је само
потребан, али не и довољан услов за управљање безбедношћу саобраћаја на
локалном нивоу, јер је за формирање целокупног заштитног система у безбедности
саобраћаја, неопходно доношење одговарајућих докумената и деловање на основу
тих докумената.



10. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Крагујевац, 22 – 25. април 2015.

У зависности од величине и потреба безбедности саобраћаја, надлежни извршни
органи треба да утврдити организацију и начин рада тела за координацију, односно
да оснује радне групе које ће подржавати рад овог тела. Најзначајније су групе за
саобраћајно образовање и васпитање, научноистраживачки рад, превентивнопромотивне делатности, унапређење инфраструктуре, унапређење процеса
откривања и санкционисања прекршаја, унапређење техничке исправности возила
итд. Први корак у примени Закона, требало би да буде доношење Одлуке о оснивању
локалног тела за координацију. Значајно је да ова тела имају политичку, стручну,
полицијску и медијску подршку (Вујанић et al, 2007:47). Teлo треба да буде
састављено од: представника локалних органа, представника месних заједница,
школа, здравствених установа, правосуђа, полиције и медија с обзиром на кључне
субјекте безбедности саобраћаја на локалном нивоу (Ковачевић et al, 2010:69). То се
може остварити избором људи који ће бити чланови тела за координацију, а посебно
избором председника. Ако би на чело овог тела био именован представник општине
или други несумњиви ауторитет, било би лакше задобити неопходну подршку
(Вујанић et al, 2007:47). Тело за безбедност саобраћаја треба да прати стање у
безбедности саобраћаја, покреће и предлаже стратегије и планове и усклађивање
активности, предлаже циљеве, задатке и приоритете усмеравања активности,
опредељује одговорност за безбедност саобраћаја, континуирано унапређује
организацију, сарадњу, координацију, интеграцију и хармонизацију рада
различитих субјеката безбедности саобраћаја на локалном и ширем нивоу
(Ковачевић et al, 2010:69).
Други корак је нормативно уређење рада тела (доношење Правилника о раду) и
стварање техничких и материјалних услова за рад (Вујанић et al, 2007:47).
Правилник или пословник о раду тела је процедурални акт којим треба да се ближе
уреди, у складу са актом о оснивању, организација, метод рада - разматрања
стратегије и плана и других аката значајних за безбедности друмског саобраћаја,
позивање на седнице, одлучивање и друга техничка питања од значаја за рад
(Ковачевић et al, 2010:69).
Закон предвиђа обавезу локалне самоуправе да донесе своју стратегију
безбедности саобраћаја и годишњи план безбедности саобраћаја. При томе, ови
документи морају бити у складу са Националном стратегијом и Акционим планом
безбедности саобраћаја. Ово је веома значајна одредба и има за циљ да створи
услове за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја на целој територији
Републике, уз уважавање веома значајне улоге локалне заједнице (Вујанић et al,
2007:47).
Управљати безбедношћу саобраћаја почива на праћењу постојећег стања. Зато је
једно потпоглавље Закона посвећено праћењу безбедности саобраћаја. Овим се
обавезују извршни органи (на националном и локалном нивоу) да непрекидно прате
стање безбедности саобраћаја и два пута годишње припремају извештаје о стању и
проблемима реализације стратегије и плана. Тако се заоштрава одговорност и у
процес унапређивања безбедности саобраћаја укључују извршни органи власти, на
свим нивоима. Веома је значајна и обавеза скупштина (народне и локалних) да, два
пута годишње, ставе на дневни ред и анализирају проблеме безбедности саобраћаја.
Ово је велики напредак у циљу препознавања и уважавања чињенице да су за стање
безбедности саобраћаја најодговорнији они који управљају државом, односно
локалном заједницом (Вујанић et al, 2007:47).
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Јединице локалне самоуправе су одговорне да обезбеде финансирање
безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Веома је важно што је Законом
дефинисано да ће се наведена средства користити само ''према програму који доноси
надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе''. Овако се обезбеђује
наменско трошење средстава. Међутим, ово подразумева да ће средства моћи да
користи само она локална самоуправа која је основала тело за координацију и која
је донела одговарајуће стратешке документе и програм трошења средстава (Вујанић
et al, 2007:47).
На основу анализе постојећег стања у нашим условима и наших досадашњих
искустава у управљању безбедношћу саобраћаја, могу се дефинисати најважније
практичне препоруке (Липовац et al, 2009:53) за локалну самоуправу:
 израдити свеобухватну студију безбедности саобраћаја која ће
обухватити: саобраћајне незгоде и њихове последице (у периоду од
најмање 5 година), индикаторе безбедности саобраћаја (нпр. употреба
сигурносног седишта, брзина возила у саобраћају и сл.) и ставове о
безбедности саобраћаја,
 правно утемељити (дефинисати правни оквир, одговорност и
овлашћења) и основати локално тело за безбедност саобраћаја (градски
или општински савет, комисију или др. тело) тако да га воде
најодговорније политичке личности, а да у његовом раду, поред
стручњака за безбедност саобраћаја, учествују представници што више
субјеката који могу помоћи (управљачи пута, орган за саобраћај,
полиција, локални медији, привреда, школство, ауто-школе, предузећа
која врше техничке прегледе, лекари итд.),
 обезбедити финансијска средства за активности тела за безбедност
саобраћаја (сигурна, стабилна и независна од промена власти),
 обезбедити добру подршку (стручну, медијску, политичку, полицијску,
административну, техничку и најширу) и активирати тело за безбедност
саобраћаја,
 успоставити мрежу партнера – систем заштите у безбедности саобраћаја
и стално јачати координацију и кооперацију партнера у мрежи (јачати
постојеће институције и развијати њихову одговорност, а, по потреби,
формирати невладине организације и друге институције),
 стручно пројектовати и донети стратешке документе о безбедности
саобраћаја (нпр. скупштина општине доноси политику, односно
стратегију безбедности саобраћаја, веће доноси извршни план
безбедности саобраћаја, а најважнији субјекти доносе своје стратешке
документе о безбедности саобраћаја),
 успоставити систем прикупљања података, извештавања и анализирања
стања и проблема безбедности саобраћаја (свакодневно, месечно,
тромесечно и годишње), тако да локални органи власти редовно
разматрају стање и проблеме (нпр. скупштина општине на првој
седници у фебруару има тачку дневног реда о стању безбедности
саобраћаја у претходној години, општинско веће два пута годишње
разматра стање и проблеме, тело за безбедност саобраћаја
седмично/месечно разматра актуелне проблеме и покреће мере и
активности),
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реализовати стратешке документе, а посебно планове безбедности
саобраћаја који одређују конкретне мере и активности у кључним
областима рада,
 успоставити праксу анализе и сталног оцењивања стања и предузетих
активности, у циљу евалуације и унапређења управљачких мера, а у
складу са локалним потребама и могућностима, редовна размена
искустава између локалних заједница.
Добро постављена стратешка документа са квалитетно спроведеним снимањем
постојећег стања, јасним дефинисањем будућег стања, као и начинима да се систем
из постојећег стања преведе у будуће, представљају системски приступ решавању
уочених проблема, који најчешће резултира успехом.
Већина стратешких документа се ослања на документа хијерархијски нижег
реда, тј. акционе планове за њихову реализацију. Циљ израде Акционог плана
безбедности саобраћаја је стварање услова за планско спровођење свих неопходних
активности које подижу безбедност саобраћаја на највиши ниво (Јованов et al,
2011:89). Aкционим планом се дефинишу задаци, улога, динамика, показатељи,
потребна финансијска средства, институције које реализују активности, као и лица
одговорна за реализацију предвиђених активности.
Приликом израде стратешких докумената (нпр. Стратегије безбедности
саобраћаја) посебна пажња се мора посветити индикаторима праћења реализације
појединих мера, јер се само њиховим праћењем могу благовремено идентификовати
и отклонити проблеми у реализацији постављених циљева. Да би акциони план био
употребљив корисницима, он мора садржати минимум информација неопходних за
праћење имплементације мере или активности (Јованов et al, 2011:89). Акциони
план мора да садржи најмање: мере, активности, показатеље реализације
активности, одговорне субјекте за реализацију активности, време реализације
активности и извор финансирања.


4.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА РЕШАВАЊЕ УОЧЕНИХ ПРОБЛЕМА

Имајући у виду институционалне проблеме управљања безбедношћу саобраћаја
у граду Крагујевцу, прва значајна мера за почетак јачања система управљања
безбедношћу саобраћаја на путевима и тиме подстицање унапређења безбедности
саобраћаја у локалној самоуправи, била би доношење Решење о оснивању тела
(постојеће тело није верификовано решењем надлежних органа и делује у оквиру
ширег Савета за безбедност Града). Након тога, требало би донети следећа полазна
акта у реализацији решења датих Законом (Ковачевић et al, 2010:69):
 Правилник-пословник о раду тела за координацију, извире из акта о
оснивању тела,
 Програм рада тела за координацију, основ за предузимање и
финансирање мера и активности,
 Стратегија безбедности саобраћаја,
 Годишњи план безбедности саобраћаја,
Активности на доношењу ових аката су тек претпоставка или полазна основа за
остваривање циљева и задатака који су постављени пред безбедносни систем у
области саобраћаја, а на којима тек треба радити (Ковачевић et al, 2010:69).
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Веома значајан акт који би требало донети, а којим би се обезбедила финансијска
средстава за активности из области безбедности саобраћаја на путевима у
Крагујевцу јесте Програм рада. Програм би морао да одражава потребе локалне
самоуправе у решавању појединих проблема у безбедности саобраћаја, који би се
детаљније сагледали тек након детаљне анализе постојећег стања безбедности
саобраћаја. Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја треба предвидети да средства буду наменски коришћена за
научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, превентивнопромотивне активности из области безбедности саобраћаја, унапређење
саобраћајног образовања и васпитања, накнаде за чланове Тела, поправљање
саобраћајне инфраструктуре и сл. На тај начин би се избегле грешке које су чињене
у претходном периоду везане за ненаменско коришћење буџетских средстава која
су била намењена финансирању безбедности саобраћаја. С тога се у актима којима
се припрема и саставља локални буџет мора наћи посебно место за ставке које се
односе на безбедност друмског саобраћаја, као и за праћење њиховог располагања
и вредновања резултата утрошених средстава.
У циљу решавања уочених проблема треба порадити на институционалним
капацитетима на нивоу Града Крагујевца. Наиме, требало би успоставити ефикасан
заштитни систем у саобраћају сачињен од широког спектра субјеката под којима се
посебно подразумевају: градоначелник, градско веће, будући Савет за координацију
послова безбедности саобраћаја, саобраћајна полиција, локалне високошколске и
средњошколске установе из области саобраћаја, дирекције и други органи локалне
самоуправе на нивоу града
На основу извршених анализа структуре Града Крагујевца, као и до сада донетих
одлука градске управе, град Крагујевац показује завидан потенцијал за унапређење
и подизање нивоа безбедности саобраћаја. Наиме, формирањем структура које се
баве безбедношћу саобраћаја даје се значајан потенцијал бржем напретку
безбедности саобраћаја на овом подручју. Укључивањем већег броја стручно
оспособљених појединаца у рад појединих органа и организација града Крагујевца,
у великој мери би се могао побољшати ниво безбедности саобраћаја у граду, при
чему велики потенцијал лежи у средњошколском и високошколском наставном
кадру из области саобраћаја.
Град Крагујевац у свом саставу има Јавна предузећа и јавне установе, који су
задужени за функционисање и спровођење одлука градске управе. Основни
квалитет постојања Јавних предузећа је могућност поверавања посла директно
Јавном предузећу без обавезе расписивања јавне набавке, а што у великој мери
доприноси бржој реализацији одређених одлука и мера у граду.
У оквиру управе Града Крагујевца је формирана и градска Инспекција, која има
задужење да контролише поштовање донетих одлука града Крагујевца, као и
поштовање других законских норми. У граду Крагујевцу формирана је и Комунална
полиција, али која још увек нема дефинисан јединствени правилник по ком би
радила у циљу повећања безбедности саобраћаја.
Анализом одлука донетих од стране Скупштине Града Крагујевца уочено је да
постоји потреба за унапређењем појединих раније усвојених одлука и њихово
иновирање у циљу употпуњавања регулативне политике Града Крагујевца. Град
Крагујевац треба најпре да формира Тело за безбедност саобраћаја, а у складу са
предлогом Закона о безбедности саобраћаја на путевима, затим да нормативно
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уреди рада тела и приступи изради свеобухватних студију безбедности саобраћаја и
стратешких докумената.
Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Крагујевца
представља комплексан процес који треба да обухвати детаљну анализу и
сагледавање постојећег стања безбедности саобраћаја, усаглашавање и дефинисање
параметара жељеног стања (кроз визије, дугорочне и краткорочне циљеве) и
координирано планирање и спровођење оптималних управљачких мера којима ће се
постојеће стање приближавати жељеном стању безбедности саобраћаја. Стратешко
управљање безбедношћу саобраћаја подразумева постојање развијеног заштитног
система у безбедности саобраћаја, активно учешће многобројних субјеката, сарадњу
и усаглашено деловање. Ово су веома амбициозне, али неопходне претпоставке које
у Крагујевцу нису обезбеђене у потпуности. Успех у реализацији ове стратегије ће
зависити од квалитета садржаја, од одмерености циљева, избора и планирања
оптималних мера, од активности надлежних субјеката у различитим областима и
посвећености директно задужених за успех у реализацији Стратегије, а посебно од
политичке и полицијске подршке. Имајући у виду да су други Градови донели
локалне стратегије у време када Национална стратегија није ни постојала, Град
Крагујевац би имао посебну шансу да међу првима донесе локалну Стратегију која
би потпуно била усаглашена са Националном стратегијом коју је усвојило Владино
тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима.
Имајући у виду да је реализован пројекат „Истраживање индикатора
перформанси безбедности саобраћаја у Србији за 2014. годину“, Крагујевац има
велики потенцијал и шансу да успешно управља системом безбедности саобраћаја
увођењем у праксу индикатора безбедности саобраћаја. Индикатори безбедности
саобраћаја омогућавају или макар олакшавају праћење важних перформанси
система које су у вези са дешавањем саобраћајних незгода, односно са последицама
саобраћајних незгода (Пешић et al 2014: 37). Праћењем индикатора могао би се
унапредити процес управљања безбедношћу саобраћаја и учинити одрживим, a
резултати управљања безбедношћу саобраћаја више предвидивим. За разлику од
националног нивоа, локални има неке своје специфичности, па се посебно истиче
значај примене индикатора у локалној средини. Локална заједница је мања
територијална јединица, па индикатори морају бити дефинисани на такав начин да
одговарају нивоу посматрања, у овом случају локалној средини. Зато би на нивоу
града Крагујевца требало направити прецизну листу индикатора у безбедности
саобраћаја које ће се пратити.
5.

ЗАКЉУЧАК

Постојећи Закон је прописао, а Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима додатно је прецизирао одредбе које се односе
на активности и одговорност локалних заједница, а њиме су посебно унапређене и
одредбе које се односе на институционално јачање (изградње заштитног система),
праћење стања безбедности саобраћаја, извештавање о безбедности саобраћаја,
доношење стратешких докумената у безбедности саобраћаја, финансирање
активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја, одговорности за стање
безбедности саобраћаја итд.
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У овом раду су идентификовани најважнији проблеми на подручју локалне
самоуправе у вези са успостављањем заштитног система у безбедност саобраћаја у
Крагујевцу и дати су правци будућег рада на решавању ових проблема.
Шансе за унапређење безбедности саобраћаја које је дао Закон, могуће је
искористити у пуном капацитету само, ако се брзо успостави снажан заштитни
систем безбедности саобраћаја. Зато је неопходно што пре формирати институције
безбедности саобраћаја на нивоу Града (локално тела за безбедност саобраћаја,
групе и комисије за поједине области деловања), припремити прву петогодишњу
стратегију безбедности саобраћаја, припремити први једногодишњи план
безбедности саобраћаја, успоставити механизме прописаног усмеравања и
наменског трошења средстава за безбедност саобраћаја, припремити и усвојити
програм коришћења средстава
безбедности саобраћаја (са одговарајућим
подпрограмима), а затим спроводити мере које су предвиђене Законом.
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ДЕФИНИСАЊЕ КЉУЧНИХ ПРОБЛЕМА – ОБЛАСТИ ДЕЛОВАЊА
У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КОРИШЋЕЊЕМ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
DETERMINING THE KEY PROBLEMS – ROAD SAFETY AREAS AT
THE LOCAL COMMUNITY LEVEL BY USING ROAD SAFETY
PERFORMANCE INDICATORS
Далибор Пешић1, Борис Антић2, Милица Шелмић3, Драгана Мацура4
Резиме: Да би се ефикасно управљало безбедношћу саобраћаја неопходно је познавати
постојеће стање. За то је неопходно познавати тренутно стање и успостављени тренд у
безбедности саобраћаја. У данашње време, осим традиционалног приступа утврђивања
постојећег стања, коришћењем података о саобраћајним незгодама и последицама
саобраћајних незгода, у употреби је и савремени приступ, који подразумева употребу
индикатора безбедности саобраћаја. Индикатори безбедности саобраћаја представљају меру
у безбедности саобраћаја, која је на неки други начин повезана са стањем безбедности
саобраћаја, са саобраћајним незгодама, односно последицама саобраћајних незгода. Другим
речима, у индикаторима не фигуришу директно незгоде и последице незгода. Индикатори
безбедности саобраћаја имају могућност да, познавањем корелација вредности индикатора
безбедности саобраћаја са коначним излазима, на врло поуздан и прецизан начин оцене стање
безбедности саобраћаја, уоче кључне проблеме у безбедности саобраћаја, односно области
деловања, затим омогуће мерење ефикасности примене мера у безбедности саобраћаја, итд.
Са обзиром да на нивоу локалне заједнице управљач система безбедности саобраћаја мора
поседовати информације о томе где треба алоцирати средства и акције деловања, а ради
1

др Пешић Далибор, дипл. инж. саобраћаја, доцент, Саобраћајни Факултет у Београду, ул. Војводе
Степе бр. 305, 11000 Београд, Србија, e-mail: d.pesic@sf.bg.ac.rs
2 др Антић Борис, дипл. инж. саобраћаја, доцент, Саобраћајни Факултет у Београду, ул. Војводе Степе
бр. 305, 11000 Београд, Србија, e-mail, b.antic@sf.bg.ac.rs
3 др Шелмић Милица, дипл. инж. саобраћаја, доцент, Саобраћајни Факултет у Београду, ул. Војводе
Степе бр. 305, 11000 Београд, Србија, e-mail: m.selmic@sf.bg.ac.rs
4 др Мацура Драгана, дипл. инж. саобраћаја, доцент, Саобраћајни Факултет у Београду, ул. Војводе
Степе бр. 305, 11000 Београд, Србија, e-mail: d.macura@sf.bg.ac.rs
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унапређења безбедности саобраћаја, на том нивоу, нивоу локалних заједница, неопходно је
дефинисати кључне проблеме - области деловања у безбедности саобраћаја. Имајући у виду
да индикатори безбедности саобраћаја имају могућност да опишу управо те кључне области
деловања, односно да уоче кључне проблеме у безбедности саобраћаја, у овом раду је
приказан начин дефинисања кључних проблема - области деловања у безбедности саобраћаја
коришћењем индикатора безбедности саобраћаја и то на нивоу полицијских управа.
Кључне речи: постојеће стање, кључни проблеми, области деловања, локална заједница,
индикатори безбедности саобраћаја
Abstract: In order to effectively manage the traffic safety is necessary to know the current situation.
It is necessary to know the current status and established trend in traffic safety. In addition to the
traditional approach of determining the current situation, using data on road accidents and the
consequences, a modern approach, which involves the use of road safety indicators is used. The
indicators represent a measure of traffic safety, which is connected with the traffic safety, with traffic
accidents or consequences of accidents, but the indicators do not figuring accidents and
consequences of accidents. Having in mind the correlation of the road safety indicators with the final
output road safety indicators have the ability to be reliable and accurate method of assessing the
traffic safety, detect key problems, or areas of activity, then allow the measurement of the efficiency
of the implementation of measures, etc. With regard to the local community, managers of traffic
safety system must have information about where to allocate funds and shares of operation and to
improve traffic safety at level community level, and because of that it is necessary to define key
issues - areas of activity in traffic safety. Bearing in mind that road safety indicators have the ability
to describe precisely key areas of activity, or to detect key problems in traffic safety, this paper
presents a method for defining the key issue - the field of action in traffic safety by using road safety
indicators at the level of police district administration.
Keywords: current state, key problems, activity areas, local community, road safety performance
indicators

1.

УВОД

Управљање безбедношћу саобраћаја је веома сложен процес, који подразумева
да постоји успостављен заштитни систем кроз институционалне капацитете у
смислу постојања тела које је задужено за координацију послова безбедности
саобраћаја (Тело за безбедност саобраћаја, Савет за безбедност саобраћаја и сл.),
затим да постоји перманентан извор прихода намењен финансирању безбедности
саобраћаја, да постоји програм рада у смислу јасно дефинисаних стратешких
циљева и акционих планова, итд. Међутим, за успешно управљање безбедношћу
саобраћаја неопходно је перманентно праћење стања безбедности саобраћаја. На тај
начин управљач система безбедности саобраћаја има могућност да уочи где се
налази његов систем којим управља, којим путем је кренуо, односно какав је
успостављен тренд, да измери ефекте примењених мера за унапређење безбедности
саобраћаја, да уочава кључне проблеме безбедности саобраћаја, да се пореди са
осталим, итд. Посебно важан детаљ у погледу праћења стања безбедности
саобраћаја је дефинисање кључних области деловања, односно уочавања кључних
проблема безбедности саобраћаја на неком подручју.
За потпуно схватање стања безбедности саобраћаја и дефинисање кључних
области деловања, управљач система безбедности саобраћаја, између осталог, мора
да познаје стање на основу директних показатеља безбедности саобраћаја, односно
стање на основу броја и последица саобраћајних незгода.
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Управљач система, са друге стране, мора да познаје и какво је понашање
учесника у саобраћају, односно какво је стање система човек-возило-пут-околина
кроз тзв. индиректне показатеље безбедности саобраћаја, односно кроз индикаторе
безбедности саобраћаја. И коначно, управљач система мора да познаје знање,
односно ставове учесника у саобраћају. На основу саобраћајних незгода и
последица саобраћајних незгода утврђује се тзв. објективни ризик страдања у
саобраћајним незгодама. Међутим, да би се овај објективни ризик страдања увезао
и довео у корелацију са понашањима у саобраћају, као и са стањем у систему човеквозило-пут-околина, неопходно је анализирати индикаторе безбедности саобраћаја.
И коначно, да би се схватило и разумело (не)безбедно понашање учесника у
саобраћаја неопходно је утврдити ставове учесника у саобраћаја, применом
одговарајућих истраживачких техника. Коначно, управљач система безбедности
саобраћаја на основу претходно спроведених анализа дефинише кључне области
деловања, међутим, при томе узима у обзир сва средства којима располаже
(финансијска, људство, …) и посебно узима у обзир cost-effective, односно costbenefit анализе, које имају за циљ да укажу где се могу постићи најбољи и највећи
ефекти уз што мање улагања.
У претходно наведеном процесу дефинисања кључних области деловања у
безбедности саобраћаја значајно место имају индикатори безбедности саобраћаја.
Наиме, схватајући значај индикатора безбедности саобраћаја у погледу уочавања
кључних области деловања у безбедности саобраћаја, развијене земље у свету су у
последњој деценији интензивно радиле на развоју како методологија одабира
релевантних индикатора безбедности саобраћаја, тако и на развоју методологија за
мерење тих индикатора. У ту сврху у последњој деценији реализован је низ
међународних пројеката, међу којима се посебно истичу SAFETYNET (Hakkert and
Gitelman, 2007; Hakkert et al., 2007) у коме су учествовале најразвијеније земље света
и DACOTA (Thomas et al., 2013). Србија је, схватајући значај индикатора
безбедности саобраћаја, 2013. године ухватила прикључак са најразвијенијим
земљама и развила своју методологију за праћење индикатора безбедности
саобраћаја на националном нивоу, кроз пројекат Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије, који је реализован од стране Саобраћајног факултета у Београду
(АБС, 2013). Према развијеној методологији, Србија је у јесен 2013. године (АБС,
2013), али и у пролеће и јесен 2014. године (АБС, 2014) спровела одговарајућа
истраживања и мерења релевантних индикатора безбедности саобраћаја, а према
полицијским управама. На овај начин, у Републици Србији је успостављен процес
праћења индикатора безбедности саобраћаја, што ће омогућити квалитетније
управљање системом безбедности саобраћаја, а кроз дефинисање кључних области
безбедности саобраћаја дефинисаних на основу индикатора безбедности саобраћаја.
Када се посматра ниво локалних заједница може се закључити да свака локална
заједница има специфичну структуру институција безбедности саобраћаја и да је
специфична са аспекта безбедности саобраћаја: у начину управљања безбедношћу
саобраћаја, према безбедности путне мреже, према свести учесника у саобраћају,
према понашању учесника у саобраћају, итд. (Липовац и др., 2012 и Eksler, 2010).
Имајући претходно наведено у виду, један од најзначајнијих корака у концепту
примене индикатора безбедности саобраћаја је праћење индикатора безбедности
саобраћаја на локалном нивоу (Липовац и др., 2012), узимајући у обзир све
специфичности локалне заједнице у односу на национални ниво, нпр. мања
територијална јединица, различитост проблема безбедности саобраћаја и сл.
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Имајући претходно наведено у виду, на локалном нивоу је изузетно важно
препознавање и примена индикатора безбедности саобраћаја (Пешић и Антић,
2012), као једног од начина за препознавање и праћење проблема у безбедности
саобраћаја. Имајући све претходно наведено у виду, као и значај дефинисања
кључних проблема – области деловања у безбедности саобраћаја на нивоу локалних
заједница, у овом раду приказан је начин дефинисања кључних проблема - области
деловања у безбедности саобраћаја коришћењем индикатора безбедности
саобраћаја и то на нивоу полицијских управа. Сличан концепт се може применити
и на друге локалне заједнице, нпр. општине.
2.

МОДЕЛ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ КЉУЧНИХ ПРОБЛЕМА - ОБЛАСТИ
ДЕЛОВАЊА

За дефинисање кључних проблема – области деловања свака локална заједница
мора претходно да има дефинисане релевантне индикаторе безбедности саобраћаја,
односно да има успостављену методологију мерења и праћења индикатора
безбедности саобраћаја. Осим тога свака локална заједница мора периодично
вршити мерења индикатора безбедности саобраћаја. На основу вредности тих
индикатора, а уз коришћење неколико важних критеријума могуће је спровести
поступак одабира кључних проблема – области деловања у безбедности саобраћаја.
На Слици 1 приказан је алгоритам дефинисања кључних проблема – области
деловања коришћењем индикатора безбедности саобраћаја.

Слика 1. Алгоритам дефинисања кључних проблема – области деловања коришћењем
индикатора безбедности саобраћаја

Модел дефинисан алгоритмом на Слици бр. 1 подразумева неколико важних
корака. Наиме, прво је неопходно да се познају вредности индикатора безбедности
саобраћаја на неком ширем подручју, као и вредности страдања. Под страдањем се
могу подразумевати подаци о броју и последицама саобраћајних незгода, подаци о
јавним, саобраћајним или другим ризицима страдања, пондерисани број
саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода итд.
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Шире подручје се узима у обзир како би се избегли локални утицаји на поједине
индикаторе безбедности саобраћаја. Наравно да се подразумева да овим почетним
корацима претходи успостављен систем праћења индикатора безбедности
саобраћаја на ширем подручју, али и успостављен систем праћења индикатора
безбедности саобраћаја на ужем подручју.
У наставку, са познавањем индикатора безбедности саобраћаја и страдања на
ширем подручју врши се утврђивање корелација, односно дефинисање јачине веза
између појединих индикатора безбедности саобраћаја са ризицима страдања. Тако
утврђене корелације имају могућност да предвиде промену страдања у складу са
променом вредности индикатора. Са познавањем претходно наведене корелације
може се рећи да промена вредности неког од индикатора безбедности саобраћаја од
нпр. 1% утиче на промену броја страдања за одређени проценат. На овај начин се у
наредном кораку алгоритма може дефинисати ефикасност и предвидети шта ће се
догодити са ризицима страдања уколико се вредност одређеног индикатора
безбедности саобраћаја промени. Ове промене могу бити како позитивне, тако и
негативне.
Пешић (2012) је детаљно анализирао корелационе криве између вредности
појединих индикатора безбедности саобраћаја и страдања (број погинулих лица у
саобраћајним незгодама или јавни ризик) и показао да у највећем броју случајева
индикатора безбедности саобраћаја регресиона анализа (линеарна корелација) даје
највеће коефицијенте корелације, односно детерминације, а уз то је и
најједноставнија за примену. У том смислу, у овом раду је искоришћен претходно
наведени податак и промена страдања у зависности од промене вредности
индикатора дефинисана је на основу параметра линеарне корелације.
Основна једначина линеарне корелације може се приказати изразом:
𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵

(1)

где је:

- 𝑦 – број смртно страдалих лица
- 𝑥 – вредност индикатора безбедности саобраћаја
- 𝐴, 𝐵 – константе једначине линеарне корелације
Промена вредности броја смртно страдалих лица (у процентима), што се може
дефинисати као ''ефикасност'', у случају промене вредности индикатора безбедности
саобраћаја за 1% може се утврдити применом израза:
∆погинулих % =

𝐴
∙ 100 [%]
𝐵

(2)

а тзв. ''смер промене'' дефинише се на основу предзнака константе једначине
линеарне корелације А. Наиме, ако, на пример, константа А има негативан предзнак
то подразумева да ће са порастом вредности индикатора безбедности саобраћаја
опадати број смртно страдалих лица, а уколико је тај предзнак позитиван, то
подразумева да ако вредност индикатора безбедности саобраћаја расте да ће расти
и вредност страдања (броја погинулих и слично).
Са познавањем вредности одређеног индикатора безбедности саобраћаја за
конкретну локалну заједницу и познавањем ефикасности промене вредности
индикатора безбедности саобраћаја (Δпогинулих%) дефинишу се кључни проблеми –
области деловања у безбедности саобраћаја.
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Вредност индикатора безбедности саобраћаја се, са друге стране, дефинише на
првом месту нумеричком вредношћу индикатора безбедности саобраћаја, али је на
основу тога коришћењем класа индикатора безбедности саобраћаја исте
класификовати и према бојама (од црне до зелене), односно дескриптивно од веома
ниске вредности индикатора безбедности саобраћаја до веома високе вредности
индикатора безбедности саобраћаја.
Последњи корак у алгоритму представља одабир програма мера и акција за
унапређење безбедности саобраћаја на који утичу расположива средства (како
материјална, тако и нематеријална), затим анализе трошкова и користи (C&B
анализе) и анализе трошкова и ефикасности (C&E анализе) и остали утицаји. Под
расположивим средствима се подразумевају новчана средства намењена за
унапређење безбедности саобраћаја у локалној заједници (буџет локалне заједнице,
средства од казни, донације и сл.), али и други ресурси (институције, квалификовано
људство, …). Са друге стране, на одабир мера и акција у безбедности саобраћаја
значајно утиче и однос уложеног и оствареног у новчаном износу, па тако,
приоритет ће имати оне мере и акције које са најмање уложених средстава пружају
највеће ефекте и користи. Под осталим утицајима се подразумевају резултати
добијени другим анализама (на основу анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода, на основу анализе ставова учесника у саобраћају, на основу
анализе путне инфраструктуре, на основу анализе возног парка, итд.), ургентност у
отклањању већ претходно утврђених кључних проблема, политички утицаји, итд.
3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ПРИМЕНЕ МОДЕЛА

Модел дакле подразумева да се утврде релевантни кључни индикатори
безбедности саобраћаја, а након тога да се утврде једначине линеарне регресије, а
након тога следи дефинисање промене страдања у зависности од промене вредности
индикатора безбедности саобраћаја. Претходно наведено, конкретна примена
модела, у овом раду дата је на примерима две полицијске управе Београд и
Крагујевац и резултати су приказани у табели 1.
Како је за добијање прецизнијих податак о једначинама линеарне регресије
неопходно познавање података о ризицима страдања и података о индикаторима
безбедности саобраћаја за дужи временски период, и како у Србији до сада нису
праћени индикатори безбедности саобраћаја, то су једначине линеарне регресије
добијене на основу података из најразвијенијих земаља света (Велика Британија,
Сједињене Америчке Државе, Аустрија, Шведска итд.). Са успостављањем
дугорочног праћења индикатора безбедности саобраћаја у Србији модел може бити
коригован за конкретне податке за Србију.
Применом предложеног модела на примеру неколико индикатора безбедности
саобраћаја за полицијске управе Београд и Крагујевац могу се уочити они
индикатори који са једне стране имају тзв. ''веома ниску вредност'' (црна боја
индикатора безбедности саобраћаја), а са друге стране они индикатори безбедности
саобраћаја који би са достизањем циља остварили највеће ефекте у смањењу
страдања. У том смислу анализирајући податке из Табеле 1 може се закључити да
би проблем прекорачења брзине био кључни проблем како у Београду, тако и у
Крагујевцу.
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Табела 1. Резултати примене модела на примеру појединих индикатора
безбедности саобраћаја за Полицијске управе Београд и Крагујевац

сигурносни
појас - возачи

y = 156,55x+17.394

0,90%

прекорачење
брзине

y = 186,24x-7.047,3

+2,64%

вожња и
алкохол

y = 0,7652x+5,4094

+14,15%

дневна светла
кациге за
мотоциклисте

y = 3,1547x+1.042,4

y = 461,61x+65685

0,30%

0,70%

време одзива
хитне помоћи

y = 1813x+26454

+6,85%

…

…

…

циљна
вредност
ИБС-а

промена у
броју
погинулих
лица
(Δпогинулих%)

вредност
ИБС-а за
2014.

једначина
линеарне
регресије

Крагујевац

циљна
вредност
ИБС-а

индикатор
безбедности
саобраћаја

вредност
ИБС-а за
2014.

Београд

могући ефекти на
страдање са
постизањем циља

могући ефекти на
страдање са
постизањем циља

73,5%

80,4%

95%

19,4%
41,3%

5%

38,6%

95,8%
0,47%

0,05%

0,69%

99%

93,4%

95%

94,4%

-

95%
0,4%

-

-

…

99%
1,7%

постигнут циљ!!!
-

0,05%
9,1%

1,2%
98,4%

5%

88,7%

6,1
94,9%

95%

13,1%

-

…

…

…

Иако сигурносни појас у обе полицијске управе нема ''веома ниску вредност
индикатора безбедности саобраћаја'', већ ниску (Београд), односно средњу
(Крагујевац) то ефикасност показује да би се са постизањем дефинисаног циља
постигло значајно смањење број погинулих лица.
Надаље, као следећи проблем по ургентности се намеће вожња под утицајем
алкохола, јер обе полицијске управе имају ''веома ниску вредност индикатора
безбедности саобраћаја'', а ефикасност, која би се постигла са достизањем ''веома
високе вредности индикатора безбедности саобраћаја'' је прилично велика.
Коначно, на основу индикатора безбедности саобраћаја који се односе на
употребу дневних светала и употребу заштитних кацига за мотоциклисте може се
закључити да су вредности ових индикатора или незадовољавајући (дневна светла)
или задовољавајући (кациге за мотоциклисте) у односу на циљеве, међутим, са
друге стране у односу на горе веће наведене индикаторе безбедности саобраћаја
(сигурносни појасеви, прекорачење брзине и алкохол) у значајно мањој мери
представљају проблеме у безбедности саобраћаја.
Посебно је важно истаћи да би се са сваким минутом смањења времена одзива у
смислу здравственог збрињавања повређених у саобраћајним незгодама значајно
смањило страдање, међутим због недостатка података о времену одзива у овом раду
није детаљније анализиран индикатор безбедности саобраћаја који се односи на
здравствено збрињавање.
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Имајући претходно наведено у виду, могу се издвојити кључни проблеми
безбедности саобраћаја у обе полицијске управе, а према редоследу кључних
области (Табела 2).
Табела 2. Редослед кључних проблема безбедности саобраћаја за полицијске
управе Београд и Крагујевац
редни број кључног
проблема безбедности
саобраћаја
1.
2.
3.
4.
5.

Полицијска управа
Београд

Полицијска управа
Крагујевац

Брзина
Сигурносни појас
Алкохол
Дневна светла
-

Брзина
Алкохол
Сигурносни појас
Кациге за мотоциклисте
Дневна светла

Наравно да је претходна анализа заснована на струци и науци, али примена
одговарајућих мера, а пре тога коначно дефинисање кључних проблема зависиће од
расположивих средстава, којима располаже локална заједница, зависиће од
додатних анализа трошкова и користи, односно трошкова и ефикасности и наравно
зависиће од неких других утицаја (резултати неких других анализа, политички
утицај, и сл.).
4.

ЗАКЉУЧАК

Неопходно је закључити да праћење индикатора безбедности саобраћаја има
вишеструки значај и део је система управљања безбедности саобраћаја, а самим тим
у значајној мери утиче и на унапређење безбедности саобраћаја. Осим праћења
стања безбедности саобраћаја, што је већ наглашено, праћењем индикатора
безбедности саобраћаја могуће је дефинисати кључне проблеме у безбедности
саобраћаја, а самим тим и области деловања. На тај начин усмеравају се акције и
расположиви ресурси ка циљу унапређења безбедности саобраћаја.
Имајући у виду да је на националном нивоу Република Србија препознала значај
праћења индикатора безбедности саобраћаја, кроз два стратешка пројекта у 2013. и
2014. години у погледу развијања методологије праћења индикатора безбедности
саобраћаја (АБС, 2013 и АБС, 2014), у наставку остаје да све локалне заједнице
развију своје индикаторе безбедности саобраћаја, специфичне за своје локалне
услове, како би имале могућност ефикаснијег дефинисања кључних проблема у
безбедности саобраћаја.
Праћењем индикатора безбедности саобраћаја, користећи при томе и различите
моделе за дефинисање кључних области, свака локална заједница би имала
могућност да квалитетно управља својим системом безбедности саобраћаја. У том
смислу, у овом раду представљен је један једноставан модел у сврху додатног
унапређења система праћења индикатора безбедности саобраћаја, који омогућава да
се на основу измерених вредности индикатора безбедности саобраћаја и дефинисане
ефикасности промене вредности индикатора на страдање у саобраћајним незгодама,
могу издвојити кључне области деловања и да се рангирају.
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Са успостављеним вишегодишњим системом праћења индикатора безбедности
саобраћаја Република Србија, али и свака локална заједница би могла прецизније да
дефинише ефикасност примене одговарајућих акција и мера за промену вредности
индикатора, а самим тим и прецизније да дефинише своје кључне проблеме
безбедности саобраћаја. У том смислу, у наставку би било неопходно деловати на
промовисању савремених метода праћења стања безбедности саобраћаја
коришћењем индикатора безбедности саобраћаја и мотивисати локалне заједнице
да успоставе систем праћења својих индикатора безбедности саобраћаја.
5.
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RAZVOJ I PRAĆENJE INDIKATORA PERFORMANSI BEZBEDNOSTI
VOZILA NA DEFINISANOM PODRUČJU
DEVELOPMENT AND MONITORING OF THE VEHICLE SAFETY
PERFORMANCE INDICATORS IN DEFINED AREA
Božidar Krstić1, Đorđe Vranješ2, Vojislav Krstić
Rezime: Rad prikazuje ulogu i značaj razvoja i praćenja indikatora performansi bezbednosti vozila
na određenom području (lokalni, nacionalni i međunarodni nivo). U radu je dat kratak prikaz modela
analize i praćenja indikatora performansi bezbednosti vozila koji je sproveden kod nekoliko država
na području EU. Na kraju rada, dati su predlozi za razvoj i praćenje indikatora performansi vozila na
području lokalne samouprave.
Ključne reči: Indikatori, bezbednost, vozila.
Abstract: In this work we showed the role and impact of development and analysing the vehicle
safety performances on some territory (local, national and international). Work also gives the short
review of investigation model for vehicle performances that is implemented in some states who are
members of EU. At the end, we showed the benefits of implementation of the vehicle performances
indicators in local communities.
Keywords: Indicators, safety, vehicles.

1.

UVOD

Bezbednost vozila predstavlja jedan od pet ključnih stubova bezbednosti saobraćaja koji
su definisani u okviru Decenije akcije posvećene unapređenju bezbednosti saobraćaja u
svetu i kod nas.
1 redovni profesor, dr Božidar Krstić, dipl. maš. inženjer, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka,
Sestre Janjić br.6, Kragujevac, Republika Srbija, e-mail: bkrstic@kg.ac.rs
2
koordinator za saradnju sa lokalnim samoupravama, Đorđe Vranješ, master inž. saobraćaja, Agencija za
bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Republika Srbija, email:
djordje.vranjes@aba.gov.rs
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U stručnoj literaturi definisano je da vozilo kao faktor bezbednosti saobraćaja utiče na
nastanak saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica sa 13% (PIARC, 2003).
Imajući u vidu da indikatori performansi bezbednosti saobraćaja predstavljaju bilo koju
meru koja je uzročno vezana za saobraćajne nezgode i posledice saobraćajnih nezgoda, kao
i to da oni predstavljaju vezu između posledica saobraćajne nezgode i mera za njihovo
smanjenje, od velikog značaja je da se indikatori analiziraju i prate na nivou lokalnih
samouprava.
Tokom 2001. godine Evropski savet za bezbednost saobraćaja (ETSC, 2001) dao je
preporuku svim državama članicama EU da implementiraju indikatore u sedam ključnih
oblasti. Posle dve godine, Evropska Komisija je u Akcionom programu unapređenja
bezbednosti saobraćaja na putevima usvojila preporuke date od strane ETSC-a. U toku
2004. godine na području EU sproveden je projekat SafetyNet koji je predstavljao suštinsku
osnovnu za uvođenje i implementaciju indikatora u sedam ključnih oblasti u većini država
EU (Hakert et al., 2007).
Jedna od sedam ključnih oblasti u kojoj se primenjuju indikatori odnosi se na vozila. U
okviru vozila definisane su dve ključne grupe indikatora (Christoph et al., 2013). Prva grupa
je povezana sa prosečnom ocenom EuroNCAP testova za strukture voznog parka na
određenom području. Drugi tip indikatora odnosi se na kompatibilnost vozila koja se nalaze
u voznom parku na određenom području. Kod drugog tipa indikatora, dobijene vrednosti
indikatora treba da nam sugerišu nekompatibilne grupe vozila uzimajući u obzir
kompatibilnost celokupnog voznog parka na određenom području. Ovde se posebno misli
na ukupan broj vozila prema tipu u celokupnom voznom parku.
Kao jedan od osnovna četiri faktora bezbednosti saobraćaja, vozilo značajno utiče na
stanje bezbednosti saobraćaja na određenom području. Prema rezultatima velikog broja
istraživanja procenat uticaja vozila na stanje bezbednosti saobraćaja se procenjuje na oko
10%. Savremena i tehnički opremljenija vozila imaju daleko veći potencijal da spreče
nastanak saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica u odnosu na vozila starijih generacija.
U prilog tome, govori nam i sve veći broj zaštitnih sistema aktivne i pasivne bezbednosti
vozila. Efektivnosti pojedinih sistema zaštite vozača i putnika su u direktnoj vezi sa
postupkom vozača, dok se poslednjih godina razvijaju savremeni inteligentni sistemi kod
kojih vozač nema značajnog uticaja na način njihovog rada. Uporedno sa podlađivanjem
voznog parka na određenom području moguće je očekivati da će vozila imati bolje
performanse u pogledu bezbednosti. Prema podacima (WHO, 2004) vozila koja imaju preko
30 godina imaju deset puta veći rizik od nastanka povreda za vozača i putnike u vozilu u
odnosu na novoproizvedena vozila.
Analiza performansi bezbednosti vozila od velikog značaja je za unapređenje
bezbednosti saobraćaja na određenom području (lokalni, regionalni i nacionalni nivo).
Posebno značajna karakteristika vozila sa aspekta bezbednosti saobraćaja je njegova
masa (Evans, 1994). Vozila sa manjom masom generalno pretrpljuju veće štete u
saobraćajnim nezgodama, što takođe za posledicu ima i veće telesne povrede kod vozača i
putnika u vozilima.
Generalno posmatrano novija vozila imaju bolje performanse bezbednosti saobraćaja, a
samim tim i veće NCAP skorove po pitanju nivoa bezbednosti. Na osnovu studije koju su
sproveli (Hägg et al., 1999) došlo se do zaključka da vozila koja su proizvedena 70-tih
godina imaju pet puta veći rizik od mogućih posledica nezgoda u odnosu na vozila novije
generacije koja su proizvedena početkom 90-tih godina.
Projekat indikatori performansi bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji koga je
realizovala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije daje metodologiju i tri
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ključna indikatora bezbednosti vozila koji se mogu analizirati i pratiti na nivou lokalnih
samouprava (ABS, 2013):
 Prosečna starost voznog parka;
 Strukturu voznog parka i
 Bezbednosne karakteristike vozila.
Međutim, u dosadašnjoj praksi u Republici Srbiji nisu vršena merenja i prikupljanja
indikatora performansi bezbednosti vozila.
2.

PRIKAZ MODELA ISTRAŽIVANJA INDIKATORA PERFORMANSI
BEZBEDNOSTI VOZILA

(Page, Rackliff, 2006) su sproveli studiju u nekoliko država na području EU i analizirali
vrednosti indikatora performansi pasivne bezbednosti vozila. Ključni ciljevi razvoja
indikatora bezbednosti vozila u njihovom istraživanju obuhvatali su:
 procenu razlike između država po pitanju pasivne bezbednosti celokupne
njihove flote vozila,
 definisanje metoda benčmarkinga u smislu ’’najbezbednijeg’’ vozila i
 rangiranje najbolje prakse po pitanju bezbednosnih performansi vozila na
celokupnom području EU.
Prilikom prikupljanja podataka od država koje su učestvovale u istraživanju je bilo
zahtevano da dostave obeležja vozila koja su se ogledala u tipu vozila, datumu proizvodnje,
marki i tipu vozila, uključujući i prvu godinu registracije vozila.
Tokom prikupljanja podataka dobijeni su različiti nivoi detaljnosti kod pojedinih država,
što je imalo za posledicu nemogućnost međusobnog poređenja po određenim obeležjima.
Na osnovu celokupnog uzorka, svega sedam država je imalo verodostojne podatke, a to
su Danska (DK), Nemačka (DE), Grčka (EL), Litvanija (LV), Austrija (AT), Švedska (SE)
i Velika Britanija (UK). Analiza indikatora performansi bezbednosti vozila izvršena je
upravo za primere ovih država.
Na slici 1. prikazana je procentualna vrednost vozila koja su prvi put registrovana u
određenoj godini u svih sedam država u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila na
području EU u datoj godini.

Slika 1. Procenat prvi put registrovanih vozila u svakoj državi po godinama
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U nastavku izvršeno je grupisanje vozila prema godini proizvodnje u svakoj državni
ponaosob i rezultati su prikazani na slici 2. Rezultati su posmatrani za period do 1994.
godine, od 1994-1998. godine i od 1998-2003. godine.

Slika 2. Procenat zastupljenosti vozila prema starosnim grupama

Na slici broj 3. prikazani su rezultati u vezi sa ukupnim procentom vozila za koje postoje
podaci sa EuroNCAP testova. Kod svake države prikazana je procentualna vrednost vozila
koja su bila na EuroNCAP testovima za sva registrovana vozila. Takođe, isti rezultati su
prikazani i za grupu vozila koja su registrovana posle 1994. godine.

Slika 3. Procenat vozila koja su testirana na EuroNCAP testovima

Za period od 1994-2003. godine na slici 4. u toku svake kalendarske godine i za svaku
državu prikazan je procentualni broj vozila koja su u datom momentu na EuroNCAP
testovima ostvarila dve, tri ili četiri zvezdice po pitanju bezbednosti saobraćaja.
Na osnovu rezultata sa slike 4. zaključuje se da su istraživači utvrdili da su se
bezbednosne performanse vozila unapređivale u svakoj državi kroz približno iste periode.
Ukupno četiri zvezdice na EuroNCAP testovima imala vozila od 2001. godine, do je na
kraju posmatranog perioda između 25-30% vozila u voznom parku svih država imalo po
četiri zvezdice za performanse njihovih vozila.
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Slika 4. Prosečni EuroNCAP skorovi u periodu 1994 do 2003 godine

Procentualna distribucija ukupnog broja zvezdica koja prikazuju bezbednosne
performanse vozila po državama prikazana je na slici 5. Sa ove slike se može zaključiti da
nema značajnih razlika u bezbednosnim karakteristikama vozila, izuzev Litvanije kod koje
su zabeleženi nešto slabiji rezultati.

Slika 5. Distribucija EuroNCAP zvezdica u pojedinim državama

Za svaku državu uzimajući u obzir njen prosečni EuroNCAP skor definisano je
merodavno vozilo. Nakon toga izračunata je prosečna vrednost EuroNCAP skora za svaku
godinu i pomnoženo sa ukupnim brojem registrovanih vozila. Nakon toga, za svaku državu
je definisan prosečan EuroNCAP skor koji je zajedno sa prosečnom vrednosti starosti
voznog parka čini indikator za vozila kod svake države.
Indikator za vozila = (prosečan EuroNCAP skor, prosečna starost vozila)

Pored osnovnog indikatora za vozila, u istraživanju su analizirali i kombinovani
indikator performansi bezbednosti vozila. Prosečan EuroNCAP skor je tada pomnožen sa
procentom putničkih automobila koji su stariji od 10 godina u ukupnom broju registrovanih
vozila u svakoj državi ponaosob. Ovako dobijena vrednost za svaku državu je analizirana u
odnosu na broj poginulih putnika na milion vozila u svakoj državi.
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Kombinovani RSPI = prosek EuroNCAP * (∑vozila>1994 / ukupan broj vozila)

Nakon toga, za pet država izračunate su vrednosti koje su prikazane u tabeli 1. i
predstavljene na slici 6.
Tabela 1. Brojne vrednosti korišćene za dobijanje indikatora

Prosečan EuroNCAP skor
Prosečno godište dece putnika
Procenat putničkih automobila mlađih od 10
godina
Kombinovani indikator
Broj nastradale dece na milion putničkih
automobila u 2003. godini

LV
21.17
>10

EL
20.7
8

DE
20.11
6

SE
22.61
7

UK
20.57
5

14.42

54.46

69.42

59.67

85.13

3.05

11.27

13.96

13.46

17.51

495

194

84

93

67

Slika 6. Vrednosti indikatora za pojedine države u funkciji starosti vozila i prosečne vrednosti
u EuroNCAP testovima

Na slici 6. prikazane su vrednosti indikatora koji obuhvata dve ključne komponente:
prosečnu starost vozila i prosečnu vrednost EuroNCAP skora za svaku državu ponaosob.
Najbolja praksa u ovom slučaju podrazumevala bi najveći mogući skor na
EuroNCAP testovima i relativno nova vozila u voznom parku. Suprotno tome, javlja se
prostor u kome su najgore rangirane države sa svojim karakteristikama voznog parka.
Engleska i Švedska spadaju u grupu zemalja sa najboljom praksom u oblasti
bezbednosti voznog parka i vrednosti indikatora performansi bezbednosti vozila.
Kako bi vrednost indikatora za vozila bila detaljnije približena realnosti, na slici 7.
prikazan je odnos vrednosti kombinovanog RSPI i stopa stradanja putnika u vozilima na
milion registrovanih vozila. Ovako dobijeni rezultati govore nam da je stopa stradanja
putnika najveća u Grčkog, a da se vrednosti performansi RSPI najbolje beleže u Velikoj
Britaniji.
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Slika 7. Vrednosti kombinovanog RSPI i Stope stradanja putnika na milion vozila u toku 2003.
godine

3.

DISKUSIJA

Na osnovu prikazanih rezultata istraživanja i značaja praćenja i analize indikatora
performansi bezbednosti vozila na odabranom području, postoji jasna opravdanost za razvoj
i unapređenje bezbednosti vozila. Bezbednost vozila kao treći stub bezbednosti saobraćaja
u Republici Srbiji treba posmatrati pre svega iz ugla starosti voznog parka, kao i iz ugla
tehničke ispravnosti vozila, odnosno postojanja opreme u vozilu koja obezbeđuje veću
aktivnu i pasivnu bezbednost (ABS, 2014).
Analiza performansi bezbednosti vozila na području lokalne samouprave može takođe
biti analizirana primenom prikazanog modela u ovom radu. Međutim, imajući u vidu
specifičnosti voznog parka u lokalnim samoupravama, moguće je razmišljati u pravcu
kreiranja posebnog modela za analize bezbednosnih performansi vozila u Republici Srbiji.
Aktivnosti ka unapređenju bezbednosti vozila u Republici Srbiji treba promovisati u
smislu kvalitetnog vršenja tehničkih pregleda vozila i promociji uvoza novijih vozila sa
kvalitetnim bezbednosnim performansama. U vezi sa tim, potrebno je promovisati vozila
koja imaju nabolje ocene na EuroNCAP testovima kod vozača, putnika, pešaka i sistema za
podršku upravljanju vozilom.
Ovakav koncept svakako će unaprediti aktivnu i pasivnu bezbednost svih učesnika u
saobraćaju i direktno će uticati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posledica na
području određene lokalne samouprave.
4.

ZAKLJUČAK

Sa aspekta unapređenja bezbednosti vozila u Republici Srbiji potrebno je preduzeti
nekoliko ključnih koraka:
 izvršiti izmene i dopune određene regulative u Republici Srbiji po ugledu na
regulativu najrazvijenijih zemalja u EU.

37

Božidar Krstić, Đorđe Vranješ, Vojislav Krstić
RAZVOJ I PRAĆENJE INDIKATORA PERFORMANSI BEZBEDNOSTI VOZILA NA DEFINISANOM
PODRUČJU

uspostaviti savremeni i kvalitetan sistem upravljanja tehničkim pregledima u
Republici Srbiji.
 unaprediti procedure za tehničkih pregled vozila i stručno osposobiti
kontrolore na liniji tehničkog pregleda vozila.
 svakodnevno vršiti promociju bezbednosnih karakteristika novijih vozila.
 kontinuirano sprovoditi određena istraživanja i rezultate publikovati u što širim
društvenim krugovima.
Pored toga, potrebno je izvršiti merenje indikatora performansi bezbednosti vozila kako
bi se dobile polazne osnove za preduzimanje ključnih koraka u funkciji unapređenja aktivne
i pasivne bezbednosti vozila u Republici Srbiji.


5.

LITERATURA
[1] Antic, B., Marković, N., Gordić, M. (2013). Safety performance indicators of the factor
„vehicle“ regarding roadworthiness. International Conference Transport Safety
Performance Indicators Serbia, Belgrade.
[2] Cristoph, M., Vis, M.A., Racliff, L., Stipdonk, H. (2013). A road safety performance
indicator for vehicle fleet compatibility. Accident Analysis and Prevention, 60, 396-401.
[3] ETSC (2001). Transport Safety Performance Indicators. European Transport Safety
Council, Brussels.
[4] Evans, L. (1994). Driver injury and fatality risk in two-car crashes versus mass ratio inferred
using Newtonian machanics. Accident Analysis and Prevention, 26, 609-616.
[5] Hägg et al. (1999). Folksam Car Model Safety Ratings.
[6] Hakkert, A.S., Giltelman, V., Vis, M.A. (2007). Road safety performances indicators:
Theory. Deliverable D3.6 of the EU FP6 project SafetyNet.
[7] Page, M., Rackliff, L. (2006). Deriving and validating a road safety performance indicator
for vehicle fleet passive safety. 50th Annual Proceedings, Association for the advancement
of automotive medicine.
[8] PIARC, (2003). Road safety manual.
[9] Projekat ’’Analiza stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji za period 2001. do 2012.
godine’’, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Beograd, 2014.
[10] Projekat ’’Metode praćenja indikatora performansi bezbednosti saobraćaja i njihov značaj
za strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja u Republici Srbiji’’, Agencija za
bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Beograd, 2013.
[11] WHO (2004). Report on Road Traffic Injury Prevention, World Health Organisation
(WHO), Geneva.

38

10. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“
Srbija, Kragujevac, Hotel Kragujevac,
22-25. april 2015.

10th International Conference
ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY
Serbia, Kragujevac, Hotel Kragujevac,
April 22 – 25, 2015.

MOGUĆI PRAVCI UNAPRIJEĐENJA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA
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POSSIBLE ASPECTS OF TRAFFIC SAFETY IMPROVEMENT
IN LOCAL COMMUNITIES IN MONTENEGRO
Milenko Čabarkapa1, Dragutin Jovanović2, Vujadin Vešović3
Rezime: Upravljanje sistemom bezbjednosti putnog saobraćaja, pored upravljanja na nacionalnom,
mora se odvijati i na lokalnom nivou. Lokalni nivo predstavlja osnovu, kako odvijanja, tako i
bezbjednosti saobraćaja. Okviri upravljanja bezbjednošću saobraćaja na lokalnom nivou su znatno
uži i samim tim postavljaju znatno veće i konkretnije zahtjeve lokalnom menadžmentu po pitanju
bezbjednosti saobraćaja. U radu je dat teorijski koncept procesa upravljanja bezbjednošću
saobraćaja, predstavljen je domen upravljanja na nivou lokalnih zajednica i dat prijedlog za
uspostavljanje takvog koncepta na nivou lokalnih zajednica u Crnoj Gori. Cilj rada je da podstakne
aktivnosti u pravcu normativnog uređenja formiranja i uspostavljanja tijela na nivou lokalnih
zajednica u Crnoj Gori, koja bi unaprijeđivala bezbjednost saobraćaja na svojoj teritoriji.
Ključne reči: bezbjednost saobraćaja, upravljanje, lokalna zajednica
Abstract: Management of the system in traffic safety in road traffic, beside the national, must take
place at the local level, too. The local level represent the basis, as unfolding, and traffic safety, too.
Frames of the management of traffic safety at the local level are much narrower and thus placed
much higher and more specific requirements of local management in terms of traffic safety. The
paper presents a theoretical concept of process of management in traffic safety, the domain of
management at the local level is represented and the proposal for the establishment of such a concept
at the community level in Montenegro is given. The aim of this paper is to encourage activities
towards normative regulation of the formation and establishment of the body at the local
communities’ level in Montenegro, which would constantly upgrading road safety on its territory.
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Donje Luge bb, Berane, Crna Gora, e-mail – milenko.cabarkapa@fskl.me
2 Profesor, Jovanović Dragutin, dipl. inž. saobraćaja, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Donje Luge
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1.

UVOD

Brojne države u Evropi, pa i u neposrednom okruženju, zakonski su uredile i formirale
određena tijela, kao organizacione forme, za koordinaciju aktivnosti na poboljšanju
bezbjednosti saobraćaja, odnosno za upravljanje bezbjednošću saobraćaja, na nivou
teritorija lokalnih samouprava, odnosno zajednica.
Lokalne zajednice, kao element teritorijalne organizacije države, imaju značajnu ulogu
u sistemu bezbjednosti putnog saobraćaja. Imajući u vidu provjerenu praksu u okruženju,
u radu se razmatra prijedlog formiranja sličnih tijela u lokalnim zajednicama Crne Gore,
kako bi se, na tom osnovnom nivou, što bolje sagledavali problemi bezbjednosti
saobraćaja na konkretnom području, što sadržajnije analiziralo stanje sa svim svojim
obilježjima i iznalazili načini za unaprijeđenje.
Ponašajući se u duhu društveno odgovornih subjekata, lokalne zajednice moraju u
prioritete svoga funkcionisanja uvrstiti i prioritet dostizanja zadovoljavajućegprihvatljivog nivoa bezbjednosti saobraćaja. Time se uprave lokalnih zajednica istinski
posvjećuju društvenoj odgovornosti i obavezi zaštite ljudi u saobraćaju, njegujući time
svoju društvenu vrijednost.
Tijela za upravljanje sistemom bezbjednosti putnog saobraćaja u lokalnim
zajednicama Crne Gore bi sistemskim pristupom sagledavanju skupa elemenata koji utiču
na bezbjednost saobraćaja na nivou svoje lokalne zajednice, primjenjujući osnovne
principe upravljanja, obezbijedila povezivanje lokalnog sistema bezbjednosti saobraćaja
sa sistamom bezbjednosti na nivou države. Suština djelovanja takvih tijela je upravljanje
bezbjednošću saobraćaja, a pod njim se, u najopštijim okvirima, posmatra planiranje i
sprovođenje upravljačkih mjera, prije svega preventivnih, a po potrebi i korektivnih mjera
koje treba da dovedu do poboljšanja stanja bezbjednosti putnog saobraćaja.
2.

UPRAVLJANJE BEZBJEDNOŠĆU PUTNOG SAOBRAĆAJA

Upravljanje bezbjednošću putnog saobraćaja se može posmatrati kao proces
planiranja, organizovanja i kontrolisanja aktivnosti kao i korišćenja raspoloživih
(obezbijeđenih) resursa pri ostvarivanju postavljenih ciljeva u oblasti bezbjednosti putnog
saobraćaja.
Upravljanje se definiše kao proces iz razloga što svi subjekti uključeni u rad tijela za
bezbjednost saobraćaja, bez obzira na njihove vještine i sposobnosti, realizuju mnoštvo
međusobno povezanih aktivnosti kako bi došli do željenih ciljeva.
Planiranje je misaoni proces, a kao rezultat planiranja nastaju planovi. Planovi sadrže
odgovore na pitanja šta je potrebno uraditi, kada i kako, kao i odgovor na pitanje ko će to
uraditi. Procesom planiranja definišu se ciljevi i zadaci sistema, kao i procedure za
ostvarivanje postavljenih ciljeva. Ishodi procesa planiranja sadržani su u planovima.
Osnovna uloga planova je da omoguće:
- sagledavanje svih resursa neophodnih za postizanje ciljeva,
- sagledavanje aktivnosti potrebnih za realizaciju zadataka i
- praćenje i mjerenje realizacije ciljeva, kako bi se pravovremeno preduzele
korektivne akcije, ukoliko u nekom dijelu sistema nastane greška ili otkaz.
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planiranje

• sagledavanje resursa
• sagledavanje
aktivnosti
• praćenje i mjerenje
realizacije ciljeva

organizovanje

• korišćenje resursa
• realizacija aktivnosti
• koordinacija

kontrolisanje

• standardi i
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• mjerenje
performansi
• usaglašavanje
performasnsi

Slika 1. Proces upravljanja bezbjednošću putnog saobraćaja (autori)

Prvi korak u procesu planiranja je selekcija ciljeva organizacije. Na osnovu definisanih
ciljeva dolazi se do slijedećeg koraka koji podrazumijeva razvijanje načina za realizaciju
ciljeva. Prilikom selekcije ciljeva i odabira načina realizacije, mora se razmotriti i
izvodljivost ciljeva.
Za donošenje planova neophodno je sagledati sve faktore iz interne i eksterne sredine
koji utiču ili mogu uticati na funkcionisanje sistema bezbjednosti saobraćaja.
Organizovanje podrazumijeva koordinisane aktivnosti odgovornog lica u tijelu za
bezbjednost saobraćaja ljudskim i materijalnim resursima. Efektivnost tijela za
bezbjednost saobraćaja zavisi od njegove sposobnosti da pravilno iskoristi resurse u
postizanju ciljeva. U zavisnosti od integrisanosti i koordinisanosti aktivnosti, zavisiće i
efektivnost tijela. Postizanje ove koordinacije predstavlja dio menadžerskih aktivnosti.
Organizovanje se odnosi na izbor odgovarajućeg načina i na kombinovanje ljudskih i
ostalih resursa neophodnih da bi se postigli planom utvrđeni ciljevi. Definisanje i izbor
načina podrazumijeva pravilno organizovanje svih raspoloživih resursa, u cilju efektivne
i efikasne realizacije aktivnosti na podizanju nivoa bezbjednosti putnog saobraćaja.
Primarni zadatak procesa planiranja je definisanje ciljeva, a osnovna uloga procesa
organizovanja je da obezbedi ostvarivanje definisanih ciljeva.
Kontrolisanje podrazumijeva proces putem koga odgovorno lice, odnosno lica u tijelu
za bezbjednost saobraćaja dolaze do informacija o tome da li se bezbjednost saobraćaja u
lokalnoj zajednici unaprijeđuje u pravcu ostvarivanja ciljeva. Ukoliko bezbjednost
saobraćaja nema tendenciju realizacije postavljenih ciljeva, od odgovornih lica u tijelu se
očekuje da pronađu načine da prevaziđu nastale probleme, kako bi se obezbijedila
realizacija postavljenih ciljeva.
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Konačno, odgovorna lica u tijelu za bezbjednost saobraćaja moraju biti u potpunosti
sigurna da aktivnosti koje tijelo preduzima po pitanju upravljanja bezbjednošću vode ka
ostvarivanju postavljenih ciljeva. Ova funkcija naziva se proces kontrolisanja, koga čine
tri osnovna elementa:
- definisanje standarda i performansi;
- mjerenje tekućih performansi i upoređivanje sa postavljenim standardima;
- usaglašavanje postojećih performansi sa definisanim, ukoliko postoje odstupanja.
Sprovođenjem procesa kontrolisanja mogu da se održe aktivnosti na ''pravom putu'', u
pravcu realizacije definisanih ciljeva.
Proces kontrole pospješuje prilagođavanje aktivnosti promjenama u okruženju,
sprečava nagomilavanje grešaka, olakšava vođenje kontrolisanih aktivnosti i utiče na
redukovanje troškova. Pažljivo dizajniran sistem kontrole omogućava ostvarivanje svake
od ovih funkcija.
Navedena definicija ukazuje i na činjenicu da odgovorno lice u tijelu za bezbjednost
saobraćaja koristi sve raspoložive resurse (finansije, opremu, informacije, zaposlene) u
službi ostvarivanja ciljeva. Ljudi predstavljaju najvažniji resurs svake organizacije, ali
menadžeri mogu ograničiti njihove sposobnosti i mogućnosti ukoliko nedovoljno koriste
ostale resurse. Konačno, definicija ističe da upravljanje obuhvata i ostvarivanje
postavljenih ciljeva organizacije.
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Slika 2. Model procesa upravljanja bezbedošću putnog saobraćaja

Savremeni pristup sistemu bezbjednosti saobraćaja na putevima prihvata da se
bezbjednost saobraćaja na putevima proizvodi (WHO, 2004; DaCoTA, 2012). Pri tome,
proizvodni proces bezbjednosti saobraćaja se posmatra kao sistem upravljanja sa tri nivoa:
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institucionalne funkcije upravljanja, intervencije i rezultati (Bliss, 2004; SafetyNet, 2009;
Muhlard et al, 2011). Instituacionalne funkcije upravljanja predstavljaju osnovu sistema
upravljanja bezbjednošću saobraćaja. Upravljačka funkcija promoviše intervencije kojima
se postižu rezultati. Instituacionalna funkcija upravljanja obuhvata : koordinaciju, propise,
finansiranje i lociranje resursa, promociju, praćenje i procjenu i istraživanje, razvoj i
prenos znanja (Bliss i Breen, 2013).
Za postizanje željenih rezultata potreban je integrisani odgovor sva tri nivoa ovog
sistema. Karakteristika sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja je da on omogućava
univerzalnu primjenu na svim nivoima i u svim zemljama, bez obzira na njihovu veličinu
ili razvojne performanse bezbjednosti saobraćaja na putevima (World Bank, 2013; Bliss i
Breen, 2013). Međutim, iako se lokalni sistem bezbjednosti saobraćaja može, u
funkcionalnom smislu, postaviti analogno nacionalnom sistemu upravljanja bezbjednošću
saobraćaja, njegovi okviri su znatno uži i samim tim postavljaju znatno veće i konkretnije
zahtjeve lokalnom menadžmentu bezbjednosti saobraćaja na putevima za
prilagođavanjem lokalnog sistema upravljanja lokalnim uslovima. U ovom kontekstu,
lokalne ciljeve bezbjednosti saobraćaja treba fokusirati na oblasti djelovanja u kojima
učinak lokalnih intervencija poboljšava bezbjednost saobraćaja.
Prihvatajući dobru svjetsku praksu Crna Gora je usvojila i počela da primjenjuje
Nacionalne strategije za bezbjednost saobraćaja na putevima (Čabarkapa i Vešović, 2014):
- Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore (Vlada CG, 2008), kao prvi dokument
koji na sveobuhvatan način definiše okvir za donošenje strateških odluka u oblasti
saobraćaja,
- Strategija razvoja i održavanja državnih puteva Crne Gore (MSP CG, 2009) koja
definiše i uvodi nove i reviduje postojeće politike i postupke koji se odnose na
osnovne zadatke razvoja i održavanja državnih puteva za period od 10 godina,
- Strategija poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019. godine)
(MUP CG, 2009), koja definiše razvoj i funkcionisanje sistema bezbjednosti
drumskog saobraćaja u Crnoj Gori, sa mjerama koje je neophodno preduzeti da
Crna Gora bude dio regionalnih i globalnih sistema bezbjednosti u drumskom
saobraćaju.
3.

UPRAVLJANJE BEZBJEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
LOKALNIH ZAJEDNICA

U opštem, koordinacija instituacionalne funkcija upravljanja bezbjednošću saobraćaja
na putevima ispoljava se kroz: (Bliss i Breen, 2013)
- horizontalnu koordinaciju,
- vertikalnu koordinaciju,
- partnerstvo i
- parlamentaran odnos.
Sistem bezbjednosti saobraćaja na putevima treba da bude organizovan tako da ima
jasnu viziju, tačno definisane ciljeve i set mjera za uspješno upravljanje sistemom. U
postojećem obliku organizacije sistema bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori,
vlada, preko nadležnih ministarstava za saobraćaj, zdravlje, policiju, pravosuđe,
obrazovanje, urbano planiranje i sl. koordinira rad za ostvarenje ciljeva u bezbjednosti
saobraćaja na putevima (Čabarkapa i Vešović, 2012).
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Vlada Crne Gore je 2010 godine obrazovala Koordinaciono tijelo za praćenje
implementacije Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019)
(Vlada CG, 2010). Koordinaciono tijelo rukovodi, organizuje i koordinira aktivnosti
državnih organa, organa državne uprave i drugih nadležnih subjekata u implementaciji
Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019), utvrđuje i prati
prioritete, dinamiku i rokove realizacije i ocjenjuje postignute rezultate u implementaciji
Strategije i predlaže godišnji Akcioni plan za implementaciju Strategije (Vlada CG, 2012).
U funkcionalnom aspektu, upravljanje bezbjednošću saobraćaja na lokalnom nivou
može se postaviti analogno upravljanju bezbjednošću saobraćaja na nacionalnom nivou,
određujući mu funkciju podsticanja stvaranja multisektorskog partnerstva u razvijanju i
sprovođenju lokalnih planova bezbjednosti saobraćaja na putevima i postavljanju lokalnih
ciljeva, na osnovu kojih bi se određivale adekvatne intervencije i pratila njihova
implementacija i efektivnost.
Lokalna institucija za bezbjednost saobraćaja treba da ima vodeću ulogu u podsticanju
stvaranja multisektorskog partnerstva u razvijanju i sprovođenju lokalnih planova
bezbjednosti saobraćaja na putevima i postavljanju lokalnih ciljeva. Ona treba da
obezbijedi koordinaciju aktivnosti na nivou lokalne zajednice, kako bi multisektorsko
partnersvo harmonično funkcionisalo dajući efektivne rezultate. U organizacionomenadžerskom smislu , koordinacija lokalne instutucije za bezbjednost saobraćaja
predstavlja aktivnost upravljanja pojedincima, organizacijama ili djelovima organizacija i
međuzavisnim organizacijama.
Forma osnivanja lokalne institucije za bezbjednost saobraćaja može biti veoma
različita, od lokalne agencije, do stručnog savjetnika, u zavisnosti od veličine lokalne
zajednice i razvijenosti drumskog saobraćaja u lokalnoj zajednici (Zakon o lokalnoj
samoupravi, 2003).
Za uspješnu realizaciju procesa upravljanja bezbjednošću saobraćaja neophodno je
sveobuhvatno, stručno i dosljedno praćenje postojećeg stanja. To pdrazumjeva neprekidno
prikupljanje kvalitetnih i pouzdanih informacija o: komunikacijama, saobraćaju,
faktorima bezbjednosti, nezgodama, posljedicama nezgoda i dr. Za obavljanje ovih
aktivnosti angažuju se brojni subjekti, od policije, zdravstvenih ustanova, osiguravajućih
društava, saobraćajnih organa, obrazovnih ustanova, subjekata putne privrede i sl. Ovako
prikupljene informacije treba da budu dostupne i višim hijerarhijskim nivoima u oblasti
upravljanja bezbjednošću saobraćaja u državi.
Posebno važan segment formiranja i funkcionisanja organa-institucije-tijela za
upravljanje bezbjednošću saobraćaja, pored ograničenih finasijskih resursa
predstavljaljaju i nedovoljni odgovarajući kadrovski resursi.
4.

DOMEN RADA LOKALNIH INSTITUCIJA ZA BEZBJEDNOST
SAOBRAĆAJA

Polazeći od uloge lokalnih zajednica, njihovih zadataka i odgovornosti u društvenoj
organizaciji dolazi se i do njihovog zadatka u sistemu bezbjednosti saobraćaja.
Najznačajnija aktivnost bebjednosti saobraćaja obavlja se u samim lokalnim zajednicama.
Otuda u pojedinim državama praksa, preporuka pa i zakonsko regulisanje osnivanja tijela,
kao organizacione forme, za koordinaciju poslova bezbjednosti saobraćaja na putevima
koji pokrivaju teritoriju lokalne samouprave.
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Lokalne institucije na svom nivou treba da sagledaju i daju odgovore na pitanja: šta su
problemi bezbjednosti saobraćaja na nekom području, kako se ti problemi mogu
analizirati, koja su njihova osnovna obilježja i kako se oni mogu prevazići (Vujanić i dr,
2008).
Uprava svake lokalne zajednice mora imati kao jedan od svojih prioriteta dostizanje
zadovoljavajućeg nivoa bezbjednosti saobraćaja. Saglasno tome uprave lokalnih zajednica
moraju biti posvijećene društvenoj odgovornosti i obavezi zaštite ljudi u saobraćaju, čime
iskazuju svoju svijest i društvenu vrijednost. Pored toga moraju imati sistemski pristup
sagledavanju skupa elemenata koji utiču na bezbjednost saobraćaja na nivou svoje lokalne
zajednice, povezivanje toga sa nivoom regiona i države.
Tijelo za koordinaciju poslova bezbjednosti saobraćaja na putevima je organ lokalne
samouprave koji upravlja bezbjedošću saobraćaja na nivou lokalne samouprave, tako što
vrši neprekidno praćenje stanja, definisanje i projektovanje mjera za poboljšanje, odnosno
podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja.
Imajući na umu osnovne postavke procesa upravljanja i problem bezbjednosti
saobraćaja na putevima, zadaci tijela za koordinaciju poslova bezbjednosti saobraćaja su
grupe zadataka koji se odnose na samu realizaciju upravljanja bezbjednošću saobraćaja, i
to:
- planiranje, kojim se definišu ciljevi bezbjednosti saobraćaja i zadaci za dostizanje
postavljenih ciljeva, načini realizacije postavljenih zadataka, kao i nosiocirealizatori pojedinih zadataka,
- organizovanje, odnosno izbor načina angažovanja raspoloživih ljudskih,
materijalnih i finansijskih resursa za postizanje planom utvrđenih ciljeva
podizanja nivoa bezbjednosti putnog saobraćaja,
- kontrola kretanja bezbjednosti saobraćaja u pravcu definisanih ciljeva,
- definisanje i preduzimanje korektivnih mjera za unaprijeđenje stanja bezbjednosti
saobraćaja.
Četiri navedene grupe zadataka tijela za koordinaciju poslova bezbjednosti saobraćaja
obuhvataju čitav niz konkretnih zadataka, kao što su:
- donošenje dokumenata za bezbjednost saobraćaja (politika, strategija, planovi
bezbjednosti saobraćaja),
- praćenje stanja bezbjednosti saobraćaja,
- obezbijeđenje finansijskih sredstava i podsticanje ulaganja u održavanje puteva,
zanavljanje saobraćajne signalizacije, postavljanje novih infrastrukturnih
elemenata za podizanje nivoa bezbjednosti,
- kadrovska podrška adekvatnim stručnim kadrovima,
- stručni rad, analize, projekti i sl.,
- uspostavljanje integralne baze podataka o bezbjednosti putnog saobraćaja,
- obrazovanje (osnovne i srednje škole, ugradnja u NPP sadržaja iz oblasti
bezbjednosti saobraćaja),
- saradnja sa policijom i školama,
- povećanje nivoa bezbjednosti u osetljivim zonama, škole,
- kampanje, seminari, lokalni mediji,
- stručno usavršavanje lica uključenih u bezbjednost saobraćaja,
- kordinacija i kooperacija,
- praćenje primjene mjera i kontrola,
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-

pripremanje izvještaja o stanju bezbjednosti i problemima u realizaciji planova i
njihovo dostavljanje svojoj lokalnoj upravi i višim nivoima u hijerarhiji upravljana
bezbjednošću saobraćaja.

Lokalna zajednica preko svog tijela za bezbjednost putnog saobraćaja treba da djeluje
u tri pravca (Vujanić i dr, 2008): optimizirati izloženost saobraćaju; smanjivati rizik
nastanka saobraćajnih nezgoda i smanjivati posljedice nezgoda koje su se već dogodile.
Suština djelovanja tijela za koordinaciju poslova bezbjednosti saobraćaja, odnosno
tijela za upravljanje bezbjednošću saobraćaja je u planiranju i sprovođenju upravljačkih
mjera, prije svega preventivnih, a po potrebi i korektivnih mjera za poboljšanje stanja
bezbjednosti saobraćaja.

Slika 3. Zadaci tijela za koordinaciju aktivnosti na lokalnom nivou za poboljšanje
bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici (autori)

Organ lokalne zajednice formiran za poslove upravljanja bezbjednošću putnog
saobraćaja mora da preduzima preventivne mjere za otklanjanje uzroka potencijalnog
ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja, kako bi se spriječilo pojavljivanje ugrožavanja.
Preventivne mjere moraju da odgovaraju posljedicama potencijalnih problema. Pri
planiranju i projektovanju preventivnih mjera mora se uzeti u obzir vjerovatnoća javljanja,
značaj efekata i izvjesnost u pogledu otklanjanja uzroka ugrožavanja bezbjednosti putnog
saobraćaja. Obzirom na mnoštvo faktora koji utiču na bezbjednost saobraćaja nedovoljno
su istraženi sveobuhvatni uticaji pojedinih mjera, što, pored projektovanja i primjene
mjera, zahtijeva permanentno objavljivanje rezultata primjenjenih pojedinih mjera.
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Korektivne mjere mora da preduzima organ lokalne zajednice formiran za poslove
upravljanja bezbjednošću putnog saobraćaja radi otklanjanja uzroka narušavanja
bezbjednosti saobraćaja da bi se spriječilo njihovo ponavljanje. Korektivne mjere treba da
prate simptome problema ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja do njegovog uzroka, da
daju rješenja za sprečavanje ponovnog javljanja ugrožavanja, primjenjuju izmjene i prate
uspješnost izmjena. Korektivna mjera obezbjeđuje povratnu vezu u ciklusu upavljanja.
5.

ZAKLJUČAK

Crna Gora je preko Vlade definisala jasnu viziju, konkretne ciljeve i mjere za uspješno
upravljanje sistemom bezbjednosti saobraćaja na putevima i usvojila nacionalne strategije
za bezbjednost saobraćaja na putevima. Pri tome je predvidjela koordinaciju rada na
ostvarenju postavljenih ciljeva angažovanjem nadležnih ministarstava za saobraćaj,
zdravlje, policiju, pravosuđe, obrazovanje, urbano planiranje i sl. Vlada je 2010. godine
obrazovala Koordinaciono tijelo za rukovođenje, organizovanje i koordinaciju aktivnosti
državnih organa, organa državne uprave i drugih nadležnih subjekata u implementaciji
Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju.
U tome je izostalo definisanje pitanja upravljanja bezbjednošću saobraćaja na nižemlokalnom nivou, kao i definisanje konkretnije uloge i zadataka lokalnih zajednica po
pitanju stanja bezbjednosti putnog saobraćaja. Za prevazilaženje ovog nedostatka daje se
prijedlog da se upravljanje bezbjednošću saobraćaja na lokalnom nivou postavi analogno
upravljanju bezbjednošću saobraćaja na nacionalnom nivou, tako što bi se za te potrebe
na nivoima lokalnih zajednica formirale lokalne institucije sa potrebnim resursima, u
formi od lokalnih agencija, do stručnih savjetnika, u zavisnosti od veličine lokalne
zajednice i razvijenosti putnog saobraćaja u njoj.
Formiranjem predloženog tijela lokalna zajednica bi imala organ zadužen isključivo
za oblast upravlja bezbjedošću saobraćaja na nivou lokalne zajednice, sa definisanim
konkretnim zadacima neprekidnog praćenja stanja, planiranja, organizovanja, kontrole,
definisanja, projektovanja i preduzimanja preventivnih mjera za poboljšanje, odnosno
podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja, kao i korektivnih mjera za otklanjanje uzroka
narušavanja bezbjednosti saobraćaja i sprečavanja njihovih ponavljanja.
6.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊУ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ- ИСКУСТВА
ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES TO
ROAD SAFETY MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF SRPSKAЕXPERIENCE
Милан Тешић1, Mилија Радовић2, Миленко Џевер3
Резиме: Управљање безбедношћу саобраћаја је сложен поступак која захтева координисано
деловање свих субјеката система. Заједничка циљ jeсте проблем безбедности саобраћаја
назвати правим именом. Субјекти система безбедности саобраћаја током целе године
реализује активности на уочавању овог проблема и на тај начин, могуће је обезбедити
евалуацију законских решења, реализованих акција и сл. У раду су представљене кључне
активности на унапређењу безбедности на путевима. Приказ активности ће бити
систематизован према моделу бенчмаркинга на националном нивоу, што увелико доприноси
прегледности реализованих и нереализованих активности. Циљ рада јесте уочавање праваца
за даље деловање како би се остварили што бољи ефекти у пракси.
Кључне речи: бенчмаркинг, управљање безбедношћу саобраћаја, искуства
Abstract: Road safety management is a complex process that requires coordinating the actions of
all system entities. The tendency is that the problem of road safety call a spade a spade. Therefore,
the traffic safety subjects throughout the year implemented a number of activities to recognizing this
problem, because only in this way it is possible to provide an evaluation of implemented legislation,
campaigns, workshops, action, etc. The paper presents key actions to improve road safety. Display
activities will be systematized according to the model of benchmarking at the national level, which
greatly contributes to the transparency of realized and unrealized activities. Aim spotting directions
for further action in order to achieve better effects in practice.
Keywords: benchmarking, road safety management, experience
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1.

УВОД

Прве фазе развоја проблематике безбедности саобраћаја (у даљем тексту: БС)
карактеришу несналажење и занемаривање овог проблема, што није захтевало
посебну професију, нити професионалце у БС. Међутим, на глобалном плану,
долази до заокрета у погледу БС. Последње фазе у развоју БС (четврта фаза
управљања безбедношћу саобраћаја (скр. УБС) и пета фаза глобалног управљања)
почивају на професији, професионализму и професионалцима у БС (Lipovac et al.
2014). Важност менаџмента БС на националном и локалном нивоу је наглашена кроз
Глобални план деценије акције на путевима 2010-2020 (WHО, 2011).
Република Српска је спровела низ активности како би се унапредио и ојачао
систем БС. Први напор Владе Републике Српске се огледа у формирању Савета за
безбедност саобраћаја и оснивању водеће Агенције за безбедност саобраћаја (у
даљем тексту: Агенција), као управне организације у оквиру Министарства
саобраћаја и веза. Наредни корак јесте усвајање Стратегије безбедности саобраћаја
Републике Српске 2013-2022 од стране Народне скупштине Републике Српске у
2013. години, као и Програма безбедности саобраћаја Републике Српске 2014-2018,
који је усвојила Влада Републике Српске у 2014. години. У оквиру ових активности
је предвиђено извештавање Владе и Народне скупштине Републике Српске о
спроведеним активностима на нивоу године, извештавање о стању БС у Републици
Српској и извештај о спровођењу Стратегије за БС.
2.
2.1.

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Стуб 1- Организација и управљање безбедношћу саобраћаја

У свету је препознат значај активности у оквиру овог стуба. Наиме, Bliss and
Breen (2009) дају акценат на систем УБС на путевима. У том смислу, Светска банка
је разрадила национална упутства за преглед капацитета УБС на путевима. Аутори
сматрају да боље резултате на националном и локалном нивоу дају три међусобно
повезана елемента система УБС на путевима и то: функције институционалног
управљања, интервенције и резултати. Примарни значај је на функцијама
институционалног управљања. Ослањање искључиво на интервенције и активности
није довољно. У ток контексту, Република Српска је реализовала низ активности.
2.1.1. Систем управљања безбедности саобраћаја
На врху система УБС у Републици Српској је Савет за безбедност саобраћаја.
Савет чине представници субјеката система БС (према члану 2. став 1. Закона о
безбједности саобраћаја Републике Српске, Службени гласник број 63/11) односно
представници извршне власти. На челу Савета за БС се по функцији, налази
Потпредсједник Владе Републике Српске, а чланови су министри у Влади и
стручњаци из области БС. У оквиру Савета за БС формирана је Координациона
група, чија је основна функција, реализација активности усвојених на седницама
Савета за БС.
Када се ради о субјектима који чине систем БС на националном нивоу, на првом
месту је Агенција за безбедност саобраћаја Републике Српске, која има
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координаторну улогу са свим осталим субјектима. На тај начин обезбеђен је бржи
проток информација и ефикаснија реализација активности.
Систем БС на нивоу јединица локалних самоуправа функционише на начин
вертикалне координације. Односно, преко локалног Савета за БС се дистрибуишу
активности на унапређењу БС са националног на локални ниво. До сада, око 50%
јединица локалне самоуправе имају формиран локални Савет за БС, док мали број
њих има усвојену Стратегију БС и подносе локалној скупштини Извештај о стању
БС.
Овакав систем управљања безбедношћу саобраћаја, суштински је добро
осмишљен, али додатну пажњу треба усмерити на побољшање ангажованости
бројних субјеката који имају значајну одговорност и утицај на БС на путевима
Републике Српске. Тренутно стање показује да значајан број субјеката који
доприносе систему БС, не препознају своју одговорност у заједничком послу и
циљу.
2.1.2. Законска регулатива
Област БС је регулисана на два нивоа. На нивоу Босне и Херцеговине постоји
Закон о основама безбједности саобраћаја из 2006. године. Овај закон је до данас
претрпио пет измјена. На нивоу Републике Српске је донешен Закон о безбједности
саобраћаја из 2011. године у којем се по први пут појављује појам „управљање
безбjедношћу саобраћаја“. Практично, законом је дефинисано који су то субјекти
система БС, дефинисани су задаци Савета за БС и Агенције за БС. Међу
најзначајним обавезама по овом закону су подзаконски акти који регулишу поједине
области као што су: ревизија и провера БС, идентификација и управљање опасним
местима, базе података и технички прегледи.
2.1.3. Тренинзи, радионице и обуке запослених у јединицама локалне
самоуправе
Агенција је на време препознала значај професионализма у БС на локалном
нивоу, идентификовала мањак професионалаца, недовољну посвећеност БС, а све у
вези са ниским нивоом знања и свести о БС. Министарство управе и локалне
самоуправе Републике Српске и Агенција, а на основу приоритета утврђених
Стратегијом обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе (у даљем тескту:
ЈЛС) у Републици Српској, организовали су континуиране обуке о обиму и врсти
проблема БС, о глобалним трендовима, о значају стратешког приступа УБС, итд.
Обука је вршена у 4 центра: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње,
обухватајући општине које гравитирају према овим центрима према унапред
усаглашеном програму обуке. Кроз прва два циклуса у току 2013-2014, кроз
теоријску обуку те практичан- интерактиван приступ обрађене су следеће теме,
 Стратегија и програм БС за подручје ЈЛС и
 Савремене методе праћења БС у ЈЛС.
Као саставни дио другог циклуса обуке израђен је „Приручник за јачање
капацитета локалне самоуправе из области безбједности саобраћаја“.
Такође, као једна од значајних активности на двосмерној комуникацији између
Агенције и ЈЛС огледа се у процесу давања мишљења на предлог „Одлуке о
безбједности саобраћаја“ за сваку појединачну ЈЛС. У досадашњем периоду
Агенција је дала позитивно мишљење на 14 Одлука о БС за ЈЛС.
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Поред наведене обуке, у току 2015. године предвиђена је још једна обука, само
што циљну групу чине запослени у јединицама локалне самоуправе који у опису
својих послова имају послове: урбанизма и просторног уређења, пројектовања и
надзора издавања локацијских услова и грађевинских дозвола.
У склопу својих годишњих активности, Агенција реализује радионице са
тематиком израде локалних стратегија БС у ЈЛС. Практично, на захтев ЈЛС,
запослени у Агенцији организују радионице као врсту стручне помоћи за писање
Одлука за БС и Стратегија за БС.
2.1.4. Међународне конференције
На инцијативу и подршку Савета за БС Републике Српске и Агенције,
међународна конференција „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“ се
реализује на подручју Републике Српске од 2012. године. Ова конференција јесте
најзначајнија годишња активност на којој се представници ЈЛС могу упознати са
новинама у области БС и са проблемима, искуствима других ЈЛС. Основни циљ рада
јесте промовисање добре праксе у УБС на путевима као и развој свести о професији
и професионалцима у овој области.
Агенција учествује као суорганизатор и других међународних конференција у
региону, као што су: „Безбедност саобраћај у локалној заједници“ (www.bslz.org) и
„Вeштачење саобраћајних незгода и преваре у осигурању“ (www.tsgserbia.com ).
2.1.5. База података и годишњи губици у саобраћајним незгодама
Приступ бази података о саобраћајним незгодама је резултат заједничке сарадње
Агенције и Министарства унутрашњих послова. Наиме, у 2015. годиини, Агенција
ће бити у прилици да детаљно анализира саобраћајне незгоде, њихове узроке и
последице.
Такође, Економски институт у Бањој Луци је 2012. године вршио истраживање
у вези трошкова саобраћајних незгода у Републици Српској. Резултати
истраживања су показали да саобраћајне незгоде коштају 2.07% БДП-а Републике
Српске. Стручњаци Економског института уз подршку најбољих страних стручњака
су израчунали да су укупни годишњи друштвено економски трошкови саобраћајних
незгода у Републици Српској износе око 170 милиона КМ.
Дакле, Република Српска сваке године у саобраћају претрпи „елементарну
непогоду“ великих размера.
2.1.6. Финансирање безбедности саобраћаја
Законом о безбједности саобраћаја Републике Српске „Службени гласник 63/11“
од 21. јуна 2011. године дефинисани су законски оквири финансирања БС како на
националном тако и на локалном нивоу. Међутим, постојеће норме нису адекватне
и не обезбеђују довољна средства за БС. Тренутни начин финансирања Агенције је
искључиво из буџета Републике Српске.
Да би се приступило дефинисању финансијског оквира на локалном нивоу,
потребно је да ЈЛС има унапред дефинисане планиране активности за УБС. Унутар
тога плана, неопходно је дефинисати кључне области рада у наредном периоду, као
на пример: рад савета за БС (накнада и рад на седницама, стручно усавршавање
чланова и сл); унапређење саобраћајне инфраструктуре (увођење видео надзора,
реализација елабората безбедности деце у саобраћају у зони школа, провера
безбедности саобраћајница, идентификацији, рангирању и санација опасних места
и сл.); унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце (стручно
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усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења рада са децом,
израда и набавка публикација за децу у предшколским установама, и сл.);
превентивно- промотивне активности из области БС (реализација више
кампања, припрема и израда билтена о стању безбедности на путевима,
финансирање пројеката удружења грађана и других невладиних организација, и
сл.); и научно- истраживачки рад (израда стратегија за БС, акционог плана,
пројектно- техничке документације за изградњу тротоара, пешачких стаза,
раскрсница, и сл.).
2.2.

Стуб 2- Безбеднији путеви и мобилност

Утицај дизајна и карактеристика пута на број саобраћајних незгода je представиo
Shoon (2000). Наиме, аутор je дошао до закључка да физичко одвајање саобраћајних
трака, доводи до смањења саобраћајних незгода за 50%. Такође, Shoon and Minnen
(1993) су дошли до резултата да кружне раскрснице у урбаним местима доприносе
смањењу броја саобраћајних незгода за 69%. Истраживања Оverkamp (2000) су
показала да конструкција кружних раскрница уместо обичних раскрсница доводи
до смањења броја саобраћајних незгода за 60%. Tollazzi (2015) је представио
предности алтернативних типова кружних раскрсница (турбо- кружних раскрсница)
у односу на постојећу праксу.
У том смислу, Одлуком о поступку усклађивања законодавства Републике
Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савета Европе,
Република Српска је преузела обавезу између осталог и имплементацију директиве
2008/96/ЕC Европског парламента и Савета Европе у оквиру свог правног система.
У досадашњем периоду, у Републици Српској је укупно имплементирала три
предвиђене процедуре и то: ревизију пројеката са аспеката безбједности саобраћаја,
провјеру пута са аспекта безбедности саобраћаја, те поступке идентификације и
санације опасних места.
Посматрајући организациону структуру ЈП „Путеви Републике Српске“ лако се
уочава да непостоји сектор за БС. Захтеви у будућности требају да се крећу у смеру
формирање „сектора за безбедност саобраћаја“ у овом јавном предузећу. На тај
начин би се обезбедила ревизија пројеката магистралних и регионалних путева у
раној фази изради пројеката али и квалитетнији третман „опасних места“ на
путевима.
2.2.1. Ревизија и провера безбедности саобраћаја
Министарство саобраћаја и веза је донело „Правилник о условима и начину
ревизије и провјере безбједности саобраћаја, условима и начину лиценцирања
ревизора и провјеривача“ (Сл. гласник Републике Српске 72/12).
РБС се обавезно спроводи за пројекте јавних путева у фазама идејног пројекта,
главног пројекта изградње, реконструкције и рехабилитације, пре почетка
експлоатације пута и непосредно после пуштања у саобраћај. Такође, правилник је
предвидио да управљач пута доноси програм периодичних провера пута у
експлоатацији на основу којег сваке године мора обавити проверу најмање 20%
путева путне мреже којом управља.
До сада у Републици Српској реализоване су четири провере пута и једна
ревизија пројекта пута са аспекта БС.
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2.2.2.

Идентификација и отклањање опасних места

Министарство саобраћаја и веза је донело „Правилник o идентификацији
опасног места, начину и критеријумима за утврђивање приоритета отклањања
опасних места и начину отклањања опасних места“ (Сл. гласник Републике Српске
94/14). Овим правилником опасно место је дефинисано као место на јавном путу ван
насеља у дужини до 300 метара или место на јавном путу у насељу у дужини до 100
m, на којој се у току три узастопне године, догодило најмање шест саобраћајних
незгода са посљедицама по живот и здравље људи или четири саобраћајне незгоде
истих карактеристика са посљедицама по живот и здравље људи, док је опасан одсек
дефинисан као дио пута ван насеља у дужини од 1500 m, на којем је утврђено
постојање најмање два опасна места.
Правилником је предвиђено да управљачи путева, једном годишње изврше
идентификацију опасних места, израде карту опасних места, те да у року од три
месеца на адекватан начин обележе опасно место, односно опасан одсек након
идентификације. Такође, управљач пута је дужан да једном годишње изврши
стручну анализу за најмање 20% опасних места са највећим коефицијентом
приоритета, те да у складу са годишњим планом, припреми појединачне пројекте за
санирање опасних места и опасних дионица и предузима друге мере у циљу
унапређења безбједности саобраћаја на идентификованим опасним местима и
опасним дионицама.
2.3.

Стуб 3- Безбеднија возила

Истраживања (Elvik and Vaa, 2004; WHO, 2004; WHO, 2009) наглашавају значај
конструктивних карактеристика возила, као један од начина за дефинисање стања
безбедности саобраћаја. Наиме, у свету су управо због тога и уведене процедуре за
испитивање безбедоносних карактеристика возила у виду тзв. NCAP тестова (енг.
New Car Assessment Program), познатих под називом ''креш'' тестови. Истраживања
су показала да возила који имају већу оцену на EuroNCAP тестовима производе за
30% мање смртних и тешких повреда (Lie and Tingvall, 2000).
Активности које треба Република Српска да предузме, како би се унапредила
безбедност возила јесу фискалне и друге мере субвенционисања куповине нових и
половних возила према прописаним стандардима система хомологације и
сертификације, повећа број ванредних техничких прегледа возила те да почне
пратити основне индикаторе безбедности саобраћаја који се односе на возила.
Надаље, осигуравајућа друштва су значајан фактор унапређења безбедности
возила. Значајан проценат станица за технички преглед у Репубилци Српској је у
власништву осигуравајућих друштава. С тим у вези, ова друштва би требала
инсистирати на техничкој исправности возила, јер возила, као фактор безбедности
саобраћаја доприноси са oко 30% у саобраћајним незгодама (PIARC, 2003).
Квалитет провере техничке исправности возила је унапређен развојем
јединственог информационог система надзора рада станица за технички преглед.
Овај сегмент система БС је регулисан правилником у наставку.
2.3.1. Информациони систем за надзор рада станица за технички преглед
возила
Министарство саобраћаја и веза је донело „Правилник о техничким прегледима
возила“ ("Сл. гласник Републике Српске", 19/07).
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Овим правилником се детаљно прописују услови које потребно да испуни
објекат, опрема станице за технички преглед возила, како би се испоштовали сви
потребни предуслови за прикључак на информацони систем за техничке прегледе
возила, услови које је потребно да испуне контролор и шеф станице за технички
преглед возила. Такође, дефинисани су начини евиденције података о техничким
прегледима возила, као и методологија вршења техничког прегледа возила.
2.3.2. Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на возила
Апликација за надзор станица за технички преглед возила, омогућава праћење
индикатора „просечна старост возног парка“ и „% неисправних возила на станицама
за технички преглед возила“. Такође, значајно је праћење индикатора „%
неисправних возила у саобраћајном току“, а који представља број возила за које се
утврде да су неисправни приликом ванредног техничког прегледа. У том смислу,
ауто- мото савез Републике Српске, сваке године прати овај индикатор, посебно у
периоду пред годишње одморе када је повећана густина саобраћајног тока.
2.4.

Стуб 4- Безбеднији учесници у саобраћају

Већ позната чињеница јесте да је људски фактор најзначајнији фактор који
доприноси настанку саобраћајне незгоде (PIARC, 2003). С тим у вези, понашање
учесника у саобраћају треба посматрати кроз неколико сегмената а то су: брзина,
алкохол и употребу заштитних система (сигурносни појас и кацига), употреба
дневних светала, употреба мобилног телефона, употреба заштитних кацига,
прелазак улице и сл.
2.4.1. Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на понашање
учесника у саобраћају
У Републици Српској није још развијен систем праћења индикатора безбедности
саобраћаја (у даљем тексту: ИБС) на националном нивоу, али се од 2012. године,
прате поједини, најзначајнији, ИБС, а у вези: употребе сигурносног појаса и
прекорачења ограничења брзине.
Најсвеобухватније истраживање о употреби сигурносног појаса на подручју
Републике Српске је реализовано 2012. године у сарадњи Министарства саобраћаја
и веза, Агенције и SweRoad организације Краљевине Шведске. Односно, прате се
следећи ИБС:
 % употребе сигурносних појасева на предњим/ задњим седиштима у
путничким аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t) и
 % правилне употребе дечијих седишта.
Такође, 2013. године, Ауто-мото Савез Републике Српске је наставио ову праксу,
те је поновио истраживање са истом методологијом мерења индикатора.
По први пут, Ауто- мото Савез Републике Српске је реализовао праћење
индикатора који се односе на брзину у 2014. години и то:
 % прекорачења ограничења брзине за најмање 10 km/h;
 % прекорачења ограничења брзине за 10-20 km/h; 20-30 km/h; 30-50
km/h; преко 50 km/h и
 просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине.
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2.4.2.

Образовна представа „Мирка“ и #SaveKidsLives

Саобраћајно образовање и васпитање деце у Републици Српској је, практично,
простор, где се највише може деловати и унапредити систем БС.
У мају 2015. године од покровитељством Уједињених нација обележиће се
„Трећа недеља безбедности саобраћаја“. У складу са глобалним планом неопходно
је да политичким лидерима доставити "Дечију декларацију" на потпис и самим тим
да се обезбеди преузимање обавезе и одговорности а са циљем заштите деце у
саобраћају.
Као логистичка подршка овој акцији а и самом обележавању "Треће недеље
безбедности у саобраћају", у функцију је пуштена интернет страница
"#SaveKidsLives",
која
се
може
пронаћи
на
електронској адреси
www.savekidslives2015.org . У оквиру ове акције, Агенција ће Дечију декларацију
доставити свим школама у Републици Српској, са циљем, да представници школа
заједно са децом утичу на локалне доносиоце одлука у погледу УБС деце у зонама
школа, на путу од школе до куће и сл..
2.4.3. Едукативне кампање
Превенција у саобраћају представља један од основних начина утицаја на
промене понашања и ставова учесника у саобраћају о факторима ризика који
доприносе настанку саобраћајних незгода (АБС, 2013). С тим у вези, Агенција у
току године реализује низ едукативних кампања у вези: брзине, алкохола, употребе
сигурносног појаса, понашања пешака, употребе мобилног телефона, почетак школе
и многе друге активности. У оквиру ових кампања припремљен је промотивни
материјал у виду видео спотова, радио џинглова, плаката, летака, мајица, друге
опреме и одеће која побољшава видљивост учесника у саобраћају.
Невладине организације као део система БС имају значајну улогу на унапређењу
безбедности младих у саобраћају, посебно у деловима који се односе на факторе
ризика у саобраћају, као нпр: алкохол, брзина, употреба сигурносног појаса,
уочљивост пешака, итд.
С тим у вези, Агенција је са невладином организацијом (скр. НВО) реализовала
пројекат под називом „Ко пије не вози!“, а у склопу едукативне кампање „Стоп
алкохолу на точковима“. Представници НВО-а су изводили тзв. „Flashmob“ и
„Герила“ акције са пролазницима у саобраћају и ученицима у одабраним школама.
Током реализације акција, актери су наишли на велику заинтересованост
пролазника у саобраћају, што довољно говори о значају оваквих и сличних
пројеката.
2.5.

Стуб 5- Њега после саобраћајне незгоде

Нега након саобраћајне незгоде је значајан фактор који доприноси коначним
резултатима стања безбедности саобраћаја. Дакле, боља нега Хитних служби,
омогућава бољи квалитет живота што вишеструко утиче на смањење трошкова
проузрокованих саобраћајном незгодом и продуктивности учесника. У Извештају
OECD (1999) je указано на разлике неге Хитних служби у урбаним и руралним
местима. Истраживања су показала да веће време одзива Хитних служби доприноси
повећању броја погинулих у руралним местима. Према извештају Светске
здравствене организације (WHO, 2004) око половина смртно страдалих у
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саобраћајним незгодама страда или на лицу места саобраћајне незгоде или на путу
до здравствене установе.
Здравствено збрињавање повређених након саобраћајне незгоде значајно утиче
на тежини последица саобраћајних незгода. Након настанка незгоде ланац догађаја
који следе мора трајати изузетно кратко и бити спроведен квалитетно како би се
обезбедило збрињавање настрадалих лица. Због тога је неопходно да прва помоћ
буде пружена на лицу места, непосредно након незгоде, а време одзива хитне
помоћи траје најкраће могуће време (Hakkert et al., 2007a,b), (Пешић, 2012).
У том смислу, Служба хитне медицинске помоћи Бања Лука је вршила обуку
одређеног броја љекара и полицајаца о напредном начину одржавања живота у
хитним случајевима.
Највећи проблем у Републици Српској када је у питању стуб 5. јесте
евидентирање повреда насталих у саобраћајним незгода у здравствено сектору.
Наиме, то показују подаци (WHO, 2013). Наиме, у овом документу се наводе
пријављени и процењени подаци о броју погинулих у саобраћајним незгодама у
Босни и Херцеговини. Основни разлог због чега су резултати за БиХ поражавајући
јесте што модел узима у обзир корективни фактор- евидентирање саобраћајних
незгода у здравственом сектору. То значајно говори колико се у свету прати и цене
подаци здравственог сектора о саобраћајним незгодама и последицама.
3.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Резултати у БС као мултисекторском ситему зависи од бројних субјеката како на
националном тако и на локалном нивоу. Уколико неко у систему „не ради свој
посао“ или није препознао своју одговорност и учешће у проблему званом
„безбедност саобраћаја“, онда се постигнути резултати неће кретати по планираном
тренду. Практично то значи, да је изузетно важно да Савет за БС препозна своју
саветодавну и координациону улогу у пословима БС, а координациона група,
извршну улогу, те је задужена за спровођење низа активности које су усвојене на
седницама савета. Надаље Агенција, треба да препозна своју улогу координатора
са свим субјектима система, односно потребно је да пласира идеје, акције, мере
унапређења, активности према свим субјектима и да указује на њихов значај у
систему. Дакако, веома је важно да ЈП „Путеви“ препознају значај управљања
опасним местима на путевима у Републици Српској, њиховој идентификацији,
рангирању и санацији. Да би се њихови послови по овом аспекту смањили,
неопходно је да све нове пројекте путева подвргавају детаљној ревизији са аспекта
БС.
Посебно је наглашена улога здравственог сектора на унапређењу послова БС.
Квалитет услуге, третман повређених, време одзива хитне медицинске помоћи, број
кревета по глави становника су значајни параметри квалитета здравственог
збрињавања повређених у саобраћајним незгодама. Односно, на тај начин се утиче
на смањење последица саобраћајних незгода.
Правилно и благовремено информисање доносиоца одлука, у овом случају Владе
Републике Српске, о стању у свим секторима система БС односно тзв. стубовима
БС, је предуслов за институционално јачање субјеката БС.
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SPATIAL DISTRIBUTION OF TRAFFIC ACCIDENTS - CASE STUDY:
REPUBLIC OF SRPSKA
Milan Tešić1, Goran Šmitran2, Bojan Marić3, Zoran Sredić4
Rezime: Jedan od najvažnijih elemenata za uspešno upravljanje bezbednošću na putevima jeste
poznavanje postojećeg stanja. Da bi se obezbedilo kontinuirano praćenje stanja u bezbednosti na
putevima, potrebno je definisati i formirati funkcionalne nacionalne i lokalne baze podataka o
saobraćajnim nezgodama. Sa aspekta značaja i upotrebljivosti, lokalne baze podataka su mnogo
potrebnije i korisnije za unapređenje postojećeg stanja bezbednosti na putevima. Kvalitetna
elektronska baza podataka o saobraćajnim nezgodama je osnov za definisanje i odabir kvalitetnih
mera za poboljšanje stanja bezbednosti na putevima. Prilikom unapređenja baze podataka o
saobraćajnim nezgodama, potrebno je omogućiti pristup bazi, svim subjektima sistema bezbednosti
saobraćaja, kako bi kontinuirano ažurirali podatke. Osnovni cilj rada jeste prikaz elektronske baze
podataka koja će pojednostaviti izradu lokalnih baza podataka o saobraćajnim nezgodama kroz
prostorni prikaz saobraćajnih nezgoda.
Ključne reci: saobraćajna policija, prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda, elektronska baza
saobraćajnih nezgoda
Abstract: One of the most important elements for successful road safety management is the
knowledge of the current situation. In order to ensure continuous monitoring of the road safety, it is
necessary to define and establish a functional national and local traffic accidents database. From the
point of view of the importance and usefulness, the local database is much needed and useful for the
traffic safety improvement. Quality electronic traffic safety database is the basis for the definition
Viši stručni saradnik, TEŠIĆ Milan, master inž. saobraćaja, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike
Srpske, Zmaj Jove Jovanovića 18, Banja Luka, Republika Srpska, e-mail: m.tesic@absrs.org
2ŠMITRAN Goran, diplomirani ekonomista, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar
Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka, e-mail: goran.smitran@mup.vladars.net
3
Viši asistent, mr MARIĆ Bojan, Saobraćajni fakultet Doboj, Vojvode Mišića 52, 74000 Doboj, R.Srpska (BiH),
e-mail: bojomaric@yahoo.com
4
SREDIĆ Zoran, dipl. inž. saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke
Maksimović 4, 78000 Banja Luka, e-mail: zoran.sredic@mup.vladars.net
1



Milan Tešić, Goran Šmitran, Bojan Marić, Zoran Sredić
PROSTORNA RASPODELA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA- STUDIJA PRIMERA: REPUBLIKA SRPSKA
- ISKUSTVA -

and selection of quality measures to improve traffic safety. For the promotion of electron road
accidents database, it is necessary to provide access to databases of all traffic safety system entities,
in order to get accurate results. The main objective of this paper is to present an electronic database
that will simplify the creation of local traffic safety databases through spatial representation of traffic
accidents.
Keywords: traffic police, spatial distribution of traffic accidents, electronic traffic accidents
database

1.

UVOD

Kroz istoriju, menjala se problematika bezbednosti saobraćaja i razvijala se teorijska
misao o uzrocima i načinu rešavanja problema bezbednosti saobraćaja (Lipovac et al.
2014). Prosto je nemoguće razviti zaštitni sistem bezbednosti na putevima, ukoliko ne
postoje kvalitetne baze podataka o saobraćajnim nezgodama. Poseban značaj se ogleda u
izradi nacionalnih baza podataka kao inicijalnog pokretača za izradu, mnogo značajnijih,
lokalnih baza podataka o saobraćajnim nezgodama. Prema Kukić i dr. (2014) nacionalne
baze podatka omogućavaju praćenje stanja bezbednosti na putevima kroz rezultat
preduzetih mera i aktivnosti, dok lokalne baze podataka omogućavaju rešavanje
konkretnih problema na putnoj mreži. Autori smatraju da osnovne karakteristike koje
trebaju da ispune baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja su:
 optimalna obuhvatnost podataka;
 kvalitet u prikupljanja podataka;
 usaglašenost, dostupnost i ažurnost.
Takođe, baze o saobraćajnim nezgodama su osnova za analizu strukture saobraćajnih
nezgoda (prema uzroku, posledici, kategoriji puta, strukturi učesnika i sl.). Rezultati
kvalitetne pretrage baze o saobraćajnim nezgodama omogućava uočavanje ključnih
faktora rizika koji doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda, kako na putevima kojim
upravlja država, tako i na putevima koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
1.1.

Svetska i domaća iskustva u formiranju baza podataka

Posmatrajući baze podataka o saobraćajnim nezgodama i njihovu podelu prema
području koje pokrivaju, odnosno područje sa kojeg se prikupljaju podaci, razlikujemo
nekoliko vrsta baza podataka, kao što su: globalne, međunarodne; regionalne; nacionalne;
lokalne; interne i ostale.
Važnost razvoja baza podataka o saobraćajnim nezgodama je predstavila Svetska
zdravstvena organizacija (eng. World Health Organisation, WHO) 2011. godine. Naime,
u dokumentu Data Systems (WHO, 2011) objašnjava potrebe razvoja baza podataka sa
nekoliko aspekata, dajući akcenat subjektima koji trebaju biti uključeni u izradu baza
podataka i sistemu kvaliteta prikupljanja podataka.
Prilikom izrade baze podataka o saobraćajnim nezgodama, potrebno je uključiti što
veći broj subjekata koji vode evidenciju o učesnicima saobraćajnih nezgoda, kao što su:
saobraćajna policija, zdravstvene ustanove (Hitne službe, bolnice) i osiguravajuća društva.
Ovakav koncept kvalitetne i sveobuhvatne baze podataka je razvila Švedska pod nazivom
STRADA (eng. Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Njihova iskustva su pokazala
da je naviše problema bilo prilikom dobijanja podataka o učesnicima saobraćajnih
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nezgoda iz zdravstvenih ustanova. To je rešeno na način da su unapred definisani
formulari za saobraćajne nezgode i njihove učesnike, te za svaki popunjen formular,
zdravstvena ustanova je bila zanemarljivo novčano nagrađena.
Najkvalitetnije baze podataka o saobraćajnim nezgodama su one baze koje sadrže što
više detalja o njima. Takve baze sadrže i podatke o raznim pokazateljima koji
omogućavaju različita merenja u bezbednosti saobraćaja. Najsavremenije baze podataka
su TRL (eng. Transport Research Laboratory 2014), međunarodna baza IRTAD (eng.
International Road Traffic and Accident Datebase 2014) i baza podataka evropskih
zemalja - CARE (eng. Community Road Accident Database 2014).
CARE predstavlja bazu podataka svih članica EU. U tom smislu, CARE baza podataka
je na jednostavan način sistematizovala podatke o saobraćajnim nezgodama svih zemalja
članica EU, uvažavajući izvorne oblike ovih nacionalnih baza. Takva CARE baza ima 55
promenljivih, koje svakako doprinose složenosti ove baze (ABS, 2014). Da bi se
prevazišao problem složenosti i neefektivnosti ove baze, a omogućila uporedivost
podataka svih država EU, Evropska komisija je razvila skup pravila za transformaciju
izvorne strukture i definicija promenljivih u tzv. CAREPLUS protokol. S obzirom na
povećavanjem kvaliteta i zahteva CARE baze, Direktorat za mobilnost i transport je
predložio osnovni set promenljivih sistematizovanih u CADaS (eng. Common Accident
Data Set). Ovim novim protokolom će se obezbediti harmonizacija podataka svih zemalja
članica EU, što doprinosi efektivnosti baze i kompatibilnosti podataka svih zemalja
članica EU. CADaS protokol je sistematizovao sve informacije o saobraćajnim nezgodama
u četiri grupe (ABS, 2014; Pešić i dr., 2014; European Commision, 2013; Yannis et al.,
2009, 2010):
 podaci o saobraćajnim nezgodama;
 podaci o putu;
 podaci o učesnicima i
 podacima o licima.
Imajući prethodno u vidu, ovakav način prikupljanja podataka omogućava kvalitetniju
analizu saobraćajnih nezgoda, poređenje i utvrđivanje efekata preduzetih mera. Sa druge
strane, Petrović i dr. (2014) smatraju da formiranje lokalnih baza podataka omogućava
sagledavanje ponašanja vozača učesnika u saobraćajnim nezgodama, a na osnovu
istraživanja znanja i stavova učesnika u saobraćaju, definisati mere i aktivnosti sistema na
unapređenju prepoznatog problema. Takođe, prepoznavanje problema na nacionalnoj ili
lokalnoj saobraćajnoj mreži je značajno olakšan kada se koristi baza o saobraćajnim
nezgodama. Pomoću nje je moguće na jednostavan način dati prostorni prikaz
saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima u odnosu na razne
parametre (pol, kategoriju puta, uzroke, i sl.).
1.2.

Cilj rada

Osnovni cilj rada jeste prikaz i promovisanje elektronske baze saobraćajnih nezgoda
Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ovakav primer baze saobraćajnih
nezgoda može poslužiti za izradu lokalnih baza saobraćajnih nezgoda kao osnove za
kreiranje aktivnosti na nivou lokalne zajednice. Takođe, cilj je prikazati prostornu
raspodelu saobraćajnih nezgoda sa poginulim na području Republike Srpske i
saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na područjima Centara javne
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bezbednosti (u daljem tekstu CJB) Republike Srpske, te preneti iskustva prilikom analize
podataka preuzetih iz baze saobraćajnih nezgoda.
2.
2.1.

METODOLOGIJA
Predmet

Podaci za prostornu raspodelu saobraćajnih nezgoda iz baze o obeležjima bezbednosti
saobraćaja su preuzeti iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predmet ove
analize su bile saobraćajne nezgode sa poginulim i teško povređenim licima na području
Republike Srpske. Podaci su obuhvatali vremenski okvir od 01.01.2014. do 31.12.2014.
godine. U prostornoj raspodeli saobraćajnih nezgoda, predstavljeno je 124 saobraćajne
nezgode sa poginulim i 527 saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima. Prilikom
ove analize nisu uzimane u obzir posledice saobraćajnih nezgoda (broj poginulih i teško
povređenih lica).
2.2.

Metod

Evidencija saobraćajnih nezgoda vodi se u elektronskoj formi od 01.01.2008.godine.
U proceduri unosa i korekcije podataka uvedena je nomenklatura u cilju jednoobraznog
unosa podataka i veći broj kontrola unosa kako bi se postigla veća tačnost podataka. S
obzirom da se ova Evidencija vodi u elektronskoj formi, podaci se redovno kontrolišu i
provjeravaju, a po ukazanoj potrebi sistem se dorađuje i poboljšava. Podaci iz baze
saobraćajnih nezgoda su preuzeti u Excel tabeli. Unutar tabele se nalaze opšti podaci o
saobraćajnim nezgodama.
Podaci su sređeni u Excel tabeli. Nakon toga, podaci su prema x i y koordinatama
uneseni u program Google Earth. Prilikom unosa podataka u program Google Earth sve
podatke je potrebno prevesti u .kml ili .kmz ekstenziju. Za svaku saobraćajnu nezgodu,
uneseni su karakteristični podaci i to:
 datum, vrijeme i sat kada se nezgoda dogodila;
 vrsta i tip nezgode;
 kategorija puta i stanje kolovoza;
 greške koje su dovele do saobraćajne nezgode;
 vremenske prilike;
 pol učesnika;
 godina polaganja (vozački staž) i kategorija;
 vrsta vozila i
 mesto saobraćajne nezgode.
Za prostorni prikaz saobraćajnih nezgoda posebno je važna preciznost unešenih
podataka o x i y koordinatama, ali i ostali opšti podaci o saobraćajnoj nezgodi i njenim
posledicama. X i y koordinate su očitavani uređajima „Garmin GPS 72“ i „Garmin Etrex
10“. S tim u vezi, korišćene koordinate u ovom radu su u dve iteracije provjeravane od
strane policijskih službenika. Dakako, treba uzeti u obzir tehničke karakteristike aparata i
dozvoljenu toleranciju prilikom očitavanja koordinata . Praksa je pokazala, da trenutni
aparati imaju dozvoljenu tehničku grešku od 10÷20 m u očitavanju koordinate tačke.
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Dakako da treba uzeti u obzir ograničenje (grešku) prilikom unosa koordinata u bazu
podataka.
Za precizniju analizu saobraćajnih nezgoda, posebno kada se radi o putnoj mreži na
nivou grada, potrebno je izvršiti proveru koordinata u odnosu na fiksnu tačku korišćenu
prilikom uviđaja saobraćajne nezgode.
3.

PROSTORNA RASPODELA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA
PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE

Osnovu za formiranje prostorne raspodele saobraćajnih nezgoda čine podaci
policijskih službenika koji vrše uviđaj saobraćajnih nezgoda. Oni su dužni da odmah po
dolasku u prostorije policijske stanice sa uviđaja saobraćajne nezgode unesu podatke u
elektronsku Evidenciju saobraćajnih nezgoda. Kontrola unosa podataka o saobraćajnim
nezgodama se vrši na nivou policijske stanice, (rukovodni radnici u policijskoj stanici), na
nivou centara javne bezbjednosti i na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Republike
Srpske (inspektori policije i rukovodioci organizacionih jedinica). Evidencija je centralna
za sve korisnike i dostupna je za sve organizacione jedinice Ministarstva na čitavoj
teritoriji Republike Srpske.
U skladu sa propisanim procedurama i potpisanim ugovorima o prenosu podataka,
pristup elektronskoj Evidenciji saobraćajnih nezgoda Ministarstva unutrašnjih poslova
Republike Srpske, imaju Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“, Javno preduzeće
„Autoputevi Republike Srpske“, Auto moto savez Republike Srpske i Agencija za
bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
3.1.

Saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda na području Republike Srpske (slika br. 1.),
daje mogućnosti uočavanja grupa saobraćajnih nezgoda na određenim putnim pravcima.
Analizirajući ovu sliku, uočavaju se deonice koje se ističu po broju saobraćajnih nezgoda
i to: deonica magistralnog puta M16 (Banja Luka- Mrkonjić Grad), M4 (Teslić- Kotor
Varoš), M4 (Banja Luka- Prijedor), M14.1 (Bijeljina- Zvornik) i M14.1 (Srbac- Gradiška).
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Slika 1. Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima na području
Republike Srpske prema kategoriji puta

3.2.

Saobraćajne nezgode sa teško povređenim licima po CJB

3.2.1.

CJB Prijedor

Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Prijedor (slika br. 2.), daje mogućnosti uočavanja grupa saobraćajnih nezgoda na
određenim putnim pravcima.

Slika 2. Prostorna raspodjela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Prijedor
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Ovakav način prikaza saobraćajnih nezgoda daje bolju analizu saobraćajnih nezgoda
po CJB. Na području ovog centra ističu se nebezbedne deonice i to: deonica magistralnog
puta M4 (Komičani- Prijedor), M14 (Rudice- Novi Grad) i M4, (Novi Grad- Blagaj
Rijeka). Takođe, uočava se nebezbedna deonica lokalnog puta Ćela- Gomjenica- Prijedor.
3.2.2. CJB Banja Luka
Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Banja Luka (slika br. 3.).

Slika 3. Prostorna raspodjela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Banja Luka

Na području ovog centra ističu se nebezbedne deonice i to: deonica magistralnog puta
M4 (Komičani- Potkozarje- Banja Luka), M16 (Laktaši- Nova Topola), M14.1 (ČatrnjaKozarska Dubica, Donji Kladari- Srbac) i M16.1 (Prnjavor- Donji Palačkovci i DrugovićiLaktaši), te deonica regionalnog puta: R474 (Srbac- Gornja Lepenica), R405 (Prnjavor
mali- Banja Luka) i R476 (Grabovac- Jošavka Donja- Brezičani).
3.2.3. CJB Doboj i Bijeljina
Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Doboj i Bijeljina (slika br. 4.).
a)
b)
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Slika 4. Prostorna raspodjela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na
području CJB Doboj (а) i Bijeljina (b)

Na području CJB Doboj ističu se nebezbedne deonice i to: deonica magistralnog puta
M17 (Rudanka- Doboj), M16.1 (Lug- Derventa), M14 (Derventa– Brod) i M17
(Miloševac- Šamac). Na području CJB Bijeljina ističu se nebezbedne deonice i to: deonica
magistralnog puta M14 (Janja- Bijeljina) i regionalnog puta R454 (Voljavica- BratunacKonjevići).
3.2.4. CJB Istočno Sarajevo
Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Istočno Sarajevo (slika br. 5.).

Slika 5. Prostorna raspodjela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Istočno Sarajevo

Na području ovog centra ističu se nebezbedne deonice i to: deonica magistralnog puta
M5 (Sarajevo- Donja Ljubogošta), M19 (Donja Ljubogošta– Skolac) i M19.3 (RogaticaSokolac), te deonica regionalnog puta R464 (Lukavica-Sarajevo).
3.2.5. CJB Trebinje
Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Trebinje (slika br. 6.).
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Slika 6. Prostorna raspodjela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
CJB Trebinje

Na području ovog centra ističu se nebezbedne deonice i to: deonica magistralnog puta
M20 (Trebinje- Bileća) i M6 (Trebinje- Ljubinje).
Ako uočimo da u okviru jedne PS BS znatan broj saobraćajnih nezgoda, moguće je
analizirati nezgode pojedinačno prema vrsti, pokušavajući naći zajednički uzrok. Na
osnovu prethodnih zaključaka, uočava se koliko je prostorna raspodela saobraćajnih
nezgoda korisna za izradu i analizu lokalnih baza saobraćajnih nezgoda, jer daju
mogućnost „približavanja“ problema u realnom vremenu, uočavajući glavne uzroke
saobraćajne nezgode.
3.3.

Saobraćajne nezgode sa teško povređenim licima na području grada Banja
Luka

Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na području
Grada Banja Luka je nešto drugačija (slika br. 7.). Ove nezgode su mnogobrojnije i
moguće je naći precizniju korelaciju između više uzroka koji dovode do saobraćajnih
nezgoda, što direktno utiče na definisanje odgovarajućih mera za unapređenje takvog
stanja. Da bi se povećao kvalitet baze saobraćajnih nezgoda na nacionalnom i lokalnom
nivou potrebno je kontinuirano pratiti prostornu raspodelu saobraćajnih nezgoda.
Prostornim prikazom je moguće uočiti greške u bilo kom segmentu saobraćajne nezgode
(podaci o koordinatama, karakteristikama puta, uzrocima i sl.).
Odabirom na neku od saobraćajnih nezgoda, moguće je napraviti vezu sa izvornom
bazom podataka (prema ID broju), u kojoj se nalaze svi potrebni detalji za odabranu
saobraćajnu nezgodu. Praktično, „klikom“ na saobraćajnu nezgodu, dobijaju se
informacije o vremenu, mestu i dan u sedmici, tip nezgode, kategorija puta, opština i mesto
dešavanja saobraćajne nezgode. Posmatrajući prostornu raspodelu ovih saobraćajnih
nezgoda, uočavaju se ulice na kojima se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode, a to su:
Bulevar Vojvode P. Bojovića- u celoj dužini, Karađorđeva i ukrštanje ulice Krajiških
brigada i ulice Ranka Šipke.

Slika 7. Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa teško povređenim licima na
području Grada Banja Luka
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Ovakvim pristupom, moguće je sistematizovati saobraćajne nezgode prema kategoriji
puta, vrsti saobraćajne nezgode i sl., što doprinosi prepoznavanju „glavnog problema“
nebezbednosti na određenom putnom pravcu odnosno deonici.
4.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Nepotpuni podaci o saobraćajnim nezgodama usložnjavaju posao analitičarima koji
statističkim i deskriptivnim tehnikama pokušavaju prognozirati događanja saobraćajnih
nezgoda i projektovati pravce i mjere za rešavanje problema.
Elektronska baza saobraćajnih nezgoda Ministarstva unutrašnjih poslova predstavlja
odličan primer kako treba formirati lokalnu bazu saobraćajnih nezgoda, pomoću koje je
veoma jednostavno prostorno predstaviti sve kategorije saobraćajnih nezgoda. Rezultat
ovakvog koncepta jeste bolja analiza uzoraka saobraćajnih nezgoda i definisanje
upravljačkih mera za sanaciju problema na lokalnom nivou.
U prostornom prikazivanju obeležja saobraćajnih nezgoda i analizi najčešće se koriste
alati GIS-a odnosno ARCGIS-a, koji omogućuju prostorno prikazivanje u grafičkom,
numeričkom, tekstualnom i kombinovnom obliku međusobno zavisnih podataka o
saobraćajnim nezgodama. Takođe, za izradu prostornog prikaza lokalnih baza moguće je
koristiti programe Google Map i Google Earth, koji su besplatni a veoma korisni i
funkcionalni. Analiza saobraćajnih nezgoda ima višestruku namenu. Rezultati analiza su
osnova za informisanja i preduzimanja upravljačkih mera za smanjenje učestalosti i težine
posledica saobraćajnih nezgoda. Shodno tome, lokalne zajednice trebaju u što kraćem
vremenskom roku da krenu izrađivati svoje vlastite baze o saobraćajnim nezgodama,
kako bi detaljnije upoznali problem koji ih je zadesio. Naime, onog trenutka kada država/
lokalna zajednica bude znala koje saobraćajne nezgode preovladavaju, na kojim
deonicama, strukturu učesnika u saobraćajnim nezgodama i niz drugih informacija
vezanih za bezbednost saobraćaja, tada će moći krenuti u sistemsko rešavanje problema
bezbednosti saobraćaja. Činjenica je da bez sistemskog rešavanja bezbednosti, nema
iskrenih namera i efektivnih mera za unapređenje bezbednosti na putevima. Stoga, izrada
lokalnih baza podataka ima niz prednosti, kao što su:
 sagledavanje ukupnih troškova proizašlih iz saobraćajnih nezgoda;
 upoznavanje sa strukturom saobraćajnih nezgoda na lokalu;
 upoznavanje sa strukturom učesnika u saobraćajnim nezgodama;
 uočavanje mesta gdje se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode;
 bolju analizu uzroka saobraćajnih nezgoda na posmatranoj dionici i
 omogućava poređenje tipova saobraćajnih nezgoda sa drugim lokalnim
zajednicama, odnosno uočavanje propusta i primera uspešnih praksa;
Koncept razvoja baza o saobraćajnim nezgodama u budućnosti, treba da se zasniva na
integrisanosti baza podataka bitnih za bezbednost saobraćaja, različitih subjekata sistema
bezbednosti saobraćaja, kao što su: saobraćajna policija, zdravstvene ustanove,
osiguravajuća društva, autoškole i sl.
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ПРЕГЛЕД БАЗЕ ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У
ГСП „БЕОГРАД“
OVERVIEW OF THE DATABASE OF TRAFFIC ACCIDENTS IN GSP
„BELGRADE“
Мирјана Јовановић1, Ведран Вукшић2
Резиме: Како би се планирале мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја
неопходно је познавање постојећег стања, препознавање проблема и њихових „локација“.
Основу за квалитетно управљање безбедношћу саобраћаја чине базе података о
показатељима и чиниоцима безбедности саобраћаја, које пружају детаљан преглед тренутног
стања безбедности саобраћаја и омогућавају да се стратешки, плански и ефикасно делује на
безбедност саобраћаја. Стручна обрада и квалитетна анализа података из базе је основ за
избор мера и активности које ће допринети смањењу негативних последица саобраћајних
незгода на дужи период. У овом раду представљена је интерна база података о саобраћајним
незгодама у којима су учествовала возила ГСП „Београд“. Приказан је садржај базе података,
начин евидентирања саобраћајних незгода, истакнуте су предности као и недостаци базе
података, али је дат и предлог мера за даље унапређење базе података.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, база података, значај, потенцијал, ГСП „Београд“.
Abstract: In order to plan measures and activities aimed at improving road safety it is necessary to
know the current state, identification of problems and their "locations". The basis for quality traffic
safety management consists of a database on indicators and factors of traffic safety, providing a
detailed overview of the current state of traffic safety and enabling to strategic, planned and
effectively act on traffic safety. Expert processing and quality analysis of data from the database is
the basis for the selection of measures and activities that will contribute to reducing the negative
consequences of traffic accidents for a longer period. In this paper, an internal database on traffic
accidents with the participation of GSP "Beograd" vehicles is presented. This paper presents the
content of the database, method of recording of traffic accidents, highlights the advantages and
Мирјана Јовановић, дипл. инж. саоб., ЈКП ГСП „Београд“, Књегиње Љубице 29, Београд, Република
Србија, gsp013@eunet.rs
2 Ведран Вукшић, спец. струк. инж. саоб., ЈКП ГСП „Београд“, Књегиње Љубице 29, Београд, Република
Србија, vuksic88@gmail.com
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disadvantages of such a database, but it also gives a proposal of measures for further improvement
of the database.
Keywords: road safety, database, importance, potential, GSP „Beograd“.

1.

УВОД

Управљање безбедношћу саобраћаја је могуће успоставити само системским
деловањем које се заснива на што бољем познавању саобраћајног система и свих
фактора који утичу на њега. Под овим се, између осталог, подразумева
идентификовање тренутног, односно постојећег стања безбедности саобраћаја, али
и успостављеног тренда. Прецизно дефинисање постојећег стања, а самим тим и
дефинисање проблема безбедности саобраћаја подразумева неколико значајних
сегмената:
 добре и усаглашене евиденције саобраћајних незгода;
 одговорно евидентирање саобраћајних незгода;
 стручна обрада података о саобраћају, путевима, саобраћајним
незгодама и другим обележјима безбедности саобраћаја;
 приступ базама података;
 стручно и детаљно извештавање;
 периодичне квалитетне анализе стања безбедности саобраћаја и
 стручно дефинисање проблема.
Претходно наведени сегменти прецизног дефинисања постојећег стања у први
план истичу базе података о саобраћајним незгодама, саобраћају и другим
обележјима безбедности саобраћаја. Може се закључити да основу за планирање и
усмеравање свих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја
представљају базе података о саобраћајним незгодама.
Важност база података је најшире препозната од стране научника, експерата,
невладиних и других организација, институција, држава и многих других субјеката.
На основу база података о саобраћајним незгодама раде се анализе безбедности
саобраћаја, утврђује се постојеће стање, дефинише се жељено стање, предлажу се
мере за достизање циљева и повећање безбедности саобраћаја, оцењују се ефекти
примењених мера, оцењује се активност субјеката у систему безбедности саобраћаја
итд.
Наиме, потребно је нагласити да је за успешно управљање безбедношћу
саобраћаја, осим поседовања квалитетних база података, потребно омогућити
приступ тим базама података, вршити периодичне и анализе по потребама, а ради
стручног дефинисања проблема и наравно, без извештаја овај процес не би био у
потпуности заокружен.
Предмет рада представља анализа постојеће, интерне, базе података о
саобраћајним незгодама у којима су учествовала возила ГСП „Београд“ (у даљем
тексту: Предузеће). Приказан је садржај базе података, начин евидентирања
саобраћајних незгода, истакнуте су предности као и недостаци базе података, али је
дат и предлог мера за даље унапређење базе података.
Циљ рада је сагледавање могућности за развој постојеће базе података о
саобраћајним незгодама и значај који ова база података може имати у унапређењу
безбедности саобраћаја у Предузећу.
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2.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У ГСП „БЕОГРАД“

Предузеће се састоји из шест саобраћајних погона и то четири аутобуска, један
трамвајски и један тролејбуски:
 СП Карабурма;
 СП Космај;
 СП Земун;
 СП Нови Београд;
 СП Централа;
 СП Дорћол.
Саобраћајни погони се деле на две целине: сектор саобраћаја и сектор одржавања
возила. У сектору саобраћаја доминантан је број возача, док остало особље врши
послове управљања, организације, дообуке, и контроле возача и возила. Овом
сектору припадају послови шефа саобраћаја, заменика шефа саобраћаја, стручног
сарадника, шефа распореда, референта за безбедност саобраћаја, референта
саобраћаја, инструктора рада возача, диспечера, примаоца возила и тахографисте
(Јовановић et al, 2014).
Правилником о обавезама саобраћајног особља у градском саобраћајном
предузећу „Београд“ прописне су основне обавезе референта за безбедност
саобраћаја:
 врши послове унутрашње контроле безбедности саобраћаја ради
испуњавања прописаних услова рада возача (општих и интерних) у вези
са: психофизичким стањем возача у погону; радним временом и
одмором возача; саобраћајном и радном дисциплином; начином пријема
возача у погон и њиховим даљим усавршавањем и упознавањем са свим
прописима, правилницима и упутствима које возачи морају да савладају
пре самосталног изласка у саобраћај; праћењем и контролом
здравственог стања возача као и превентивном контролом
алкохолисаности,
 контролише спровођење законских прописа из области безбедности
саобраћаја,
 извршава послове унутрашње контроле безбедности саобраћаја
предвиђене Правилником о унутрашњој контроли безбедности
саобраћаја у делу прописаном за референте унутрашње контроле
безбедности саобраћаја и то да: прати рад возача на основу
тахографских уложака и других података; редовно обилази
саобраћајнице ради утврђивања стања коловоза, контактне мреже и
пруге са аспекта безбедности; интервенише код надлежних органа ради
преузимања интервенције; води евиденцију саобраћајних незгода;
упућује возаче на редовне и контролне прегледе и сарађује са
социјалним радником.
Наиме, референт за безбедност саобраћаја је задужен за прикупљање и
евидентирање података о саобраћајним незгодама у оквиру саобраћајног погона у
ком је запослен. На крају сваке календарске године референти за безбедност
саобраћаја достављају податке о саобраћајним незгодама Служби за регулисање и
безбедност саобраћаја где се формира централна база података. Изузетно, референт
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за безбедност саобраћаја, на захтев Службе за регулисање и безбедност саобраћаја,
може доставити податке о саобраћајним незгодама и на месечном нивоу.
Праћење безбедности саобраћаја, односно вођење базе података о саобраћајним
незгодама, вршење анализе безбедности саобраћаја, пројектовање мера за
унапређење безбедности саобраћаја, праћење ефеката реализованих мера и
одговорности је обавеза Службе за регулисање и безбедност саобраћаја.
Служба за регулисање и безбедност саобраћаја, на основу прикупљених
података, врши анализу саобраћајних незгода и сачињава годишњи извештај о
стању безбедности саобраћаја у Предузећу који доставља Директору за саобраћај.
Годишњи извештај се објављује у Листу градског саобраћајног предузећа „Београд“
(Слика бр. 1).
Извештавање о безбедности саобраћаја представља део праћења стања
безбедности саобраћаја који доприноси успостављању система безбедности
саобраћаја, односно управљању безбедношћу саобраћаја. Такође, извештавање о
безбедности саобраћаја треба да допринесе препознавању величине проблема као и
да укаже на напредовање или назадовање у односу на претходне године.

Слика 1. Приказ годишњег извештаја о стању безбедности саобраћаја

На основу урађених анализа спроводе се мере и активности за унапређење
безбедности саобраћаја у Предузећу. Неке од најважнијих активности су: дообука,
контрола рада возача на траси линија или терминусима, периодично алкотестирање,
периодичан лекарски преглед, очитавање тахографских листића, провера техничке
исправности возила и провера трасе линија.
Дообука се односи на проверу познавања саобраћајних прописа, начин
управљања возилом и едукацију. Дообука се врши и код возача који поседују
одређено возачко искуство и дели се на обавезну и по потреби, или приликом измена
закона, правилника, одлука и других аката.
Периодични лекарски преглед се спроводи на сваке три године, а по потреби и
чешће, када се врши и поновно тестирање возача у вези познавања саобраћајних
прописа од стране референта за безбедност саобраћаја.
Тахографски листићи се свакодневно очитавају и врши се периодична провера
на присуство алкохола, а против возача који крше Закон о безбедности саобраћаја
на путевима спроводе се одговарајуће мере.
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Инструктор рада, референт саобраћаја, као и референт за безбедност саобраћаја
врше контролу рада возача на траси линија или терминусима, и том приликом
уочавају да ли се возачи придржавају саобраћајних прописа, да ли поштују
Правилник о раду саобраћајног особља и друге наредбе донете у циљу превенције
саобраћајних незгода, а у вези са Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
након чега сачињавају извештаје, а несавесни возачи се позивају на разговор и/или
дообуку како би се утицало на свест возача и спречиле евентуалне негативне
последице.
Периодично се врши и провера техничке исправности возила, као и стања
коловоза, постојање одговарајуће хоризонталне и вертикалне сигнализације дуж
трасе линија и слично. Сачињавају се извештаји и прослеђују одговарајућим
службама у Предузећу на даљу процедуру.
3.

БАЗА ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Електронска обрада података о саобраћајним незгодама, у Предузећу,
успостављена је 1988. године. Базу података, до тада, су сачињавали ручно писани
извештаји о сабраћајним незгодама, за сваку појединачну незгоду, што је отежавало
поступак анализе безбедности саобраћаја. Увођењем електронске обраде података
тај поступак је знатно поједностављен.
3.1.

Садржај базе података

База података о саобраћајним незгодама се води у Microsoft Excel-у, за сваку
годину појединачно (Слика бр. 2). У базу података се уносе подаци о:
 датуму саобраћајне незгоде;
 часу током ког се догодила саобраћајна незгода;
 саобраћајном погону коме припада возило које је учествовало у
саобраћајној незгоди;
 броју линије јавног градског путничког превоза на којој се догодила
саобраћајна незгода;
 врсти возила (трамвај, тролејбус или аутобус);
 гаражном броју возила;
 запосленом који је учествовао у саобраћајној незгоди (име и презиме,
године старости, службени број и године стажа);
 часу рада запосленог;
 одговорности за настанак саобраћајне незгоде (да ли је запослени
одговоран за настанак саобраћајне незгоде);
 месту незгоде (улица и број);
 типу незгоде;
 настрадалим лицима;
 причињеној материјалној штети;
 стању возача у тренутку незгоде (да ли је возач био у алкохолисаном
стању);
 карактеристикама и стању пута.
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Овакав модел базе података о сабраћајним незгодама омогућава да се изврши
велики број анализа значајних са аспекта безбедности саобраћаја, како би се
идентификовало постојеће стање безбедности саобраћаја и са тим у вези да се
дефинише предлог мера за унапређење безбедности саобраћаја.

Слика 2. Приказ базе података

3.2.

Начин прикупљања података

Подаци о саобраћајним незгодама се прикупљају из различитих извора, а на
основу:
 „Извештаја возача о саобраћајној незгоди“ (Слика бр. 3);
 Извештаја „Пријава штете на возилу“ који достављају примаоци
возила;
 „Извештаја о саобраћајној незгоди“ који доставља Служба за
управљање саобраћајем и
 од децембра 2009. године „Европског извештаја о саобраћајној
незгоди“ уколико увиђај није вршила саобраћајна полиција.
У случају саобраћајне незгоде референт контроле саобраћаја излази на лице
места при чему у сарадњи са саобраћајном полицијом записује основне податке о
саобраћајној незгоди које прослеђује дежурном диспечеру у Служби за управљање
саобраћајем. Затим дежурни диспечер сачињава „Извештај о саобраћајној
незгоди“, који доставља референту за безбедност саобраћаја.
Такође, возач који је учествовао у саобраћајној незгоди попуњава „Извештај
возача о саобраћајној незгоди“ у ком наводи детаље везане за саобраћајну незгоду
и који предаје референту за безбедност саобраћаја. Подаци који се уписују у
Извештај су: датум и време настанка саобраћајне незгоде, гаражни број возила, број
линије јавног градског превоза, смер кретања, час рада, место незгоде, марка и
регистарски број другог возила које је учествовало у саобраћајној незгоди, детаљан
опис саобраћајне незгоде, скица незгоде, подаци о времену и путу, оштећења
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настала на возилу, подаци о повређенима и да ли је вршен увиђај саобраћајне
незгоде. У случају да се не добије Извештај, референт за безбедност саобраћаја
доставља позив за возача у писаном облику, на дефинисаном обрасцу, чиме га
позива да достави Извештај.
Приликом доласка возила у саобраћајни погон примаоци возила сачињавају
извештај „Пријава штете на возилу“ у ком наводе врсте оштећења које су настале
на возилу у саобраћајној незгоди.
Код саобраћајних незгода где увиђај није вршила саобраћајна полиција,
референту за безбедност саобраћаја се доставља и „Европски извештај о
саобраћајној незгоди“.
Прикупљање података из различитих извора омогућава стварање боље слике о
самој саобраћајној незгоди. Подаци из различитих извора се пореде и удружују како
би се добио заједнички извештај о истој саобраћајној незгоди.
Приликом обраде пристиглих извештаја референт за безбедност саобраћаја врши
процену кривице и попуњава базу података.

Слика 3. Извештај возача о саобраћајној незгоди

3.3.

Предности базе података

Унапређење безбедности саобраћаја и квалитетно управљање у овој области
практично је немогуће без добро развијених база података о обележјима
безбедности саобраћаја. У практичном смислу систем управљања безбедношћу
саобраћаја не може да постоји без података који су неопходни за надгледање
функционисања система и то је повратна веза.
На основу база података о саобраћајним незгодама раде се анализе безбедности
саобраћаја, утврђује се постојеће стање, дефинише се жељено стање, предлажу се


Мирјана Јовановић, Ведран Вукшић
ПРЕГЛЕД БАЗЕ ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У ГСП „БЕОГРАД“

мере за достизање циљева и повећање безбедности саобраћаја, оцењују се ефекти
примењених мера, оцењује се активност субјеката у систему безбедности саобраћаја
итд.
3.4.

Недостаци базе података

Недостаци базе података се огледају у погледу прикупљања и евидентирања
одређених података. Наиме, пропуст за настанак саобраћајне незгоде дефинише се
на основу субјективног мишљења референта за безбедност саобраћаја, који често
немају потребну школску спрему за ту врсту посла. Имајући у виду да дефинисање
пропуста за настанак саобраћајне незгоде захтева високу школску спрему, као и рад
на пословима вештачења у периоду од неколико година, ове податке треба
прихватити са одређеном резервом.
Такође, тежина последица настрадалих у саобраћајним незгодама и висина
материјалне штете се одређује на основу субјективног мишљења референта за
безбедност саобраћаја, а не на основу прегледа који се обавља у здравственој
установи и на основу процене штете у осигуравајућим кућама, при чему се у базу
података уносе подаци о материјалној штети дефинисани као: мала, средња и велика
материјална штета.
Највећи недостатак базе података је тај што се не воде подаци о координатама
места догађања саобраћајних незгода, већ се то одређује на основу кућног броја у
близини ког се догодила саобраћајна незгода.
4.

ПРЕДЛОГ МЕРА

Предлог број 1: Успостављање базе података која би садржала и податке за
праћење индикатора безбедности саобраћаја.
С обзиром да Предузеће поседује базу података о саобраћајним незгодама, то би
праћење индикатора безбедности саобраћаја захтевало само допуну постојеће базе.
Наиме, досадашње праћење безбедности саобраћаја у Предузећу представља врло
значајну полазну основу коју би требало проширити подацима о индикаторима
безбедности саобраћаја и тако унапређење базе укрстити и формирати јединствену
базу за праћење безбедности саобраћаја.
Предлог број 2: Увођење система евидентирања саобраћајних незгода са
координатама места догађања саобраћајних незгода.
Наиме, Дирекција за јавни превоз града Београда је почетком прошле године
успоставила нови систем мониторинга возила јавног градског превоза. Систем се
састоји из праћења рада возила на линијама јавног градског превоза, из оперативно
контролног центра, путем GPS-а. У сваком моменту је могуће одредити брзину и
тачан положај возила на мрежи градских саобраћајница. Такође, се у сваком возилу
налази и возачки панел путем ког возач комуницира са диспечером. Возачки панел
садржи одређени сет „аларма“, од којих је један саобраћајна незгода (Слика бр. 4).
У случају саобраћајне незгоде возач даје „аларм“ и тиме обавештава диспечера у
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оперативно контролном центру који одређује положај возила и обавештава
надлежне службе.
Обједињавањем ових података постиже се квалитетнија анализа безбедности
саобраћаја, на основу које је могуће идентификовати опасна места („црне тачке“) на
мрежи градских саобраћајница, а у циљу предузимања различитих мера и
активности које би допринеле да се унапреди безбедност саобраћаја на тим
локацијама.

Слика 4. Приказ возачког панела

Предлог број 3: Обједињавање података из Министарства унутрашњих послова,
здравствених установа, осигуравајућих кућа и судства.
5.

ЗАКЉУЧАК

Увођење система евидентирања саобраћајних незгода са координатама,
комплетирање података о незгоди, самом догађају, учесницима, околностима и
пропустима који су претходили незгоди, последицама незгоде и слично, треба да
одговори на питања која су веома важна у расветљавању саобраћајних незгода,
утврђивању одговорности, предвиђању ризика, пројектовању мера за решавање
проблема, праћењу и мерењу постигнутих ефеката.
Базу података о саобраћајним незгодама треба стално унапређивати како би се
достигла могућност да обједини и прати факторе безбедности саобраћаја у све три
фазе: пре, за време и после саобраћајне незгоде.
У раду је приказан модел базе података о саобраћајним незгодама која може
представљати значајан алат за све локалне самоуправе јер омогућава да се изврши
велики број анализа и дође до значајних података о стању безбедности саобраћаја,
врло је једноставна за коришћење, јефтина је за одржавање, широко је применљива
и прилагодљива свакој промени.
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РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА CARE –
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА CADAS ПРОТОКОЛА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ
ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА
THE DEVELOPMENT OF THE CARE INTERNATIONAL DATABASE
– IMPLEMENTATION OF THE CADAS PROTOCOL FOR
RECORDING DATA ON ROAD ACCIDENTS
Далибор Пешић1, Борис Антић2, Јелена Ранковић3, Драгана Нојковић4
Резиме: Познавање постојећег стања представља основу за квалитетно управљање системом
безбедности саобраћаја. Наиме, прецизно дефинисање постојећег стања омогућује да се
прецизно дефинише жељено стање, односно, оптималне управљачке мере које ће омогућити
да се остваре пројектовани циљеви. Један од предуслова за квалитетно дефинисање
постојећег стања јесу квалитетне и усаглашене базе података о саобраћајним незгодама.
Значај евидентирања података о саобраћајним незгодама препознат је у свету, што је
резултирало развојем бројних националних система за прикупљање података о саобраћајним
незгодама, као и развојем међународних база података. На нивоу Европске уније, подаци о
саобраћајним незгодама су доступни од 1991. године у CARE бази података о појединачним
саобраћајним незгодама са повређеним или погинулим лицима. CARE база података
представља снажан алат који омогућује идентификацију и квантификацију проблема у
области безбедности саобраћаја на путевима ЕУ, а свака земља чланица ЕУ доставља CARE
бази податке о саобраћајним незгодама у изворном облику. Међутим, због разлика у броју,
нивоу детаљности и дефиницијама променљивих које се евидентирају између постојећих
националних база података, развијен је заједнички оквир за прикупљање података о
саобраћајним незгодама у земљама ЕУ – CADaS протокол, који ће омогућити упоредивост
1
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података о саобраћајним незгодама на нивоу ЕУ. Имајући ово у виду, у овом раду приказан
је развој међународне базе података CARE, са посебним освртом на развој и значај
имплементације CADaS протокола за евидентирање података о саобраћајним незгодама на
нивоу ЕУ.
Кључне речи: база података, саобраћајна незгода, CARE, CADaS протокол, безбедност
саобраћаја
Abstract: Knowing the current situation represents the basis for a quality of the road safety system
management. Namely, a precise definition of the current situation allows a precise definition of the
desired situation, i.e., the optimal management measures which will allow the achievement of the
projected goals. A high-quality and harmonized databases on road accidents are one of the
prerequisites for a quality definition of the current situation. The importance of recording data on
road accidents has been recognized worldwide, which resulted in development of numerous national
systems for collecting data on road accidents, as well as in development of international databases.
In the EU, data on road accidents are available since 1991 in the CARE database on single road
accidents resulting in injury or death. The CARE database represents a powerful tool that allows the
identification and quantification of road safety problems on the EU roads, and each EU Member
State delivers to the CARE data on road accidents in their original form. However, due to differences
in number, level of detail and definitions of variables which are recorded between existing national
databases, it has been developed a common framework for collecting data on road accidents in the
EU countries – CADaS protocol, which will allow the comparability of data in the EU. Bearing this
in mind, this paper presents the development of the CARE international database, with a special
reference to development and importance of implementation of the CADaS protocol for recording
data on road accidents in the EU.
Keywords: database, road accident, CARE, CADaS protocol, road safety

1.

МЕЂУНАРОДНА БАЗА ПОДАТАКА CARE

Савет Европске уније је 30. новембра 1993. године донео одлуку о успостављању
базе података Европске заједнице о саобраћајним незгодама (директива Савета
93/704/EC). Ова база података позната под називом CARE (база података Европске
заједнице о саобраћајним незгодама на путевима у Европи) има за главни циљ да
идентификује и квантификује проблеме у безбедности саобраћаја, да оцени
ефикасност мера за унапређење безбедности саобраћаја, утврди значај активности
Европске заједнице и олакша размену искустава у овој области. CARE база података
се данас сматра јединим постојећим паневропским скупом података о појединачним
саобраћајним незгодама. У својој оригиналној верзији CARE база се састојала од
база података 15 земаља чланица ЕУ, међутим, она се константно развијала у
периоду од 2004 – 2008. године у оквиру SafetyNet пројекта Европске уније,
суфинансираног од стране Европске комисије, уз постепено укључивање података
о саобраћајним незгодама из 12 нових земаља чланица ЕУ, а такође су укључени и
подаци из Норвешке и Швајцарске.
Основна разлика и предност CARE базе података у односу на остале постојеће
међународне базе података јесте у високом степену рашлањивања, односно, CARE
база садржи детаљне податке о појединачним саобраћајним незгодама са
повређеним или погинулим лицима, у оном облику у коме су прикупљени од стране
земаља чланица. Националне скупове података требало би интегрисати у CARE
базу података у складу са оригиналном националном структуром и дефиницијама,
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уз изостављање података који су поверљиви. Поред достављања података у
изворном облику, земље чланице су у обавези да доставе дефиниције променљивих
и вредности променљивих, односно, свих појмова који се налазе у националним
базама података. Међутим, постојећи национални системи за прикупљање података
о саобраћајним незгодама нису увек компатибилни и упоредиви између земаља. На
пример, на нивоу Европске уније не постоји заједничка дефиниција за тежину
повреде лица које је учествовало у саобраћајној незгоди, односно, критеријуми за
одређивање тежине повреде нису исти између земаља. Тако, на пример,
критеријуми за класификацију повреда могу бити: хоспитализованост,
неспособност лица, повреде, хоспитализација и повреде, неспособност лица и
повреде, процена лекара или повреде на основу процене полицијског службеника.
Разлике у променљивама и вредностима променљивих, и њиховим
дефиницијама, као и разлике у структури и формату прикупљених података о
саобраћајним незгодама између националних база података утицале су како на
квалитет, тако и на корисност података. Недостатак у погледу униформности
података о саобраћајним незгодама између земаља ЕУ значајно утиче на коришћење
потенцијала CARE базе и смањује поузданост анализа података и могућност
поређења на нивоу ЕУ.
Због претходно наведеног, Европска комисија је, узимајући у обзир достављене
националне дефиниције података, развила одговарајућа правила за трансформацију
података, тзв. CAREPLUS протокол, који се примењује на постојеће националне
податке о саобраћајним незгодама, чиме се обезбеђује компатибилност података на
европском нивоу. Наиме, подаци о саобраћајним незгодама који се прикупљају од
стране полиције у земљама чланицама ЕУ се евидентирају у националним базама
података, након чега се тако прикупљени подаци на националном нивоу шаљу
Европској комисији без било каквих трансформација, у оригиналном облику.
Надаље, Европска комисија примењује адекватна правила за трансформацију како
би достављени подаци били преведени у податке који су у складу са заједничким
дефиницијама променљивих и вредности променљивих одређених у оквиру
CAREPLUS протокола.
У 2004. години у CARE бази били су доступни подаци о саобраћајним незгодама
за само 14 земаља чланица ЕУ, а могло је бити коришћено само 22 променљиве,
заједно са одговарајућим вредностима, дефинисаним у оквиру CAREPLUS 1
протокола. Током наредних година, више променљивих и вредности променљивих
из CAREPLUS 2 протокола (42 укупно) постепено је било доступно у CARE бази,
да би у коначној верзији CAREPLUS обухватио 55 заједничких променљивих и 255
одговарајућих вредности променљивих.
2.

CADAS ПРОТОКОЛ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О
САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Како хармонизација података о саобраћајним незгодама на националном нивоу,
односно, коришћење више заједничких променљивих и вредности променљивих
широм европских земаља, може бити веома значајно за анализе саобраћајних
незгода, Европска комисија је развила заједнички сет података о саобраћајним
незгодама, тзв. CADaS протокол, који се може користити од стране било које земље
ЕУ која жели да унапреди и ажурира свој национални систем за прикупљање
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података о саобраћајним незгодама. CADaS предлаже минималан сет
стандардизованих, усаглашених података о саобраћајним незгодама, који је
потребно прикупљати у земљама чланицама Европске уније, а који ће омогућити
упоредивост података о саобраћајним незгодама између држава у Европи.
У циљу развоја CADaS протокола за евидентирање података о саобраћајним
незгодама спроведене су три главне активности. Првобитно су прикупљени подаци
о постојећим националним системима за прикупљање података о саобраћајним
незгодама, који су омогућили коришћење досадашњег искуства, али, такође, и
препознавање посебних захтева у појединим земљама. Национални обрасци за
прикупљање података о саобраћајним незгодама, методологије и дефиниције
података из свих земаља ЕУ прикупљени су посредством чланова CARE експертске
групе, уз подршку Европске комисије. Поред тога, развијени су одговарајући
упитници и попуњени од стране представника готово свих земаља ЕУ. Обрада и
анализа прикупљених података омогућила је увид у тренутни потенцијал свих
националних система за прикупљање података на нивоу ЕУ.

Слика 1. Двостепени приступ у развоју и имплементацији CADaS протокола за
евидентирање података о саобраћајним незгодама (извор: SafetyNet D.1.14)

Истовремено су идентификоване потребе главних заинтересованих страна у
различитим земљама ЕУ како би се дефинисали неопходни подаци за анализе
саобраћајних незгода. Имајући у виду посебне околности у свакој од земаља и
специфичне потребе сваке од интересних група, различите потребе су препознате
како на националном, тако и на локалном нивоу. Као главне интересне групе
препознате су јавне службе (полиција, болнице, итд.), државни ограни (саобраћај,
здравство), органи локалне самоуправе, научно-истраживачки институти и
привреда (укључујући транспортна удружења). Формирана је одговарајућа табела
на основу које су идентификоване различите заинтересоване стране у свакој од
земаља и њихове потребе за подацима о саобраћајним незгодама. Попуњавањем ове
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табеле од стране неколико заинтересованих страна, утврђене су максималне потребе
у свакој од земаља, а затим су међусобно упоређене, како би се препознали
минимални, односно, заједнички захтеви за сваку од испитиваних земаља.
У циљу дефинисања минималаног сета података о саобраћајним незгодама који
је потребно прикупљати у земљама ЕУ коришћен је двостепени приступ (слика 1).
Са једне стране, као што је претходно наведено, идентификовани су подаци
неопходни за анализе саобраћајних незгода у неколико земаља ЕУ, док је са друге
стране разматрано искуство међународних система за прикупљање података о
саобраћајним незгодама (US – MMUCC, WHO). Основни заједнички сет података и
методологија за прикупљање података о саобраћајним незгодама креирани су у
итеративном процесу, узимајући у обзир како доступност, тако и корисност
података, уз учешће експерата и представника власти.

Слика 2. Начин трансформисања и слања националних података о саобраћајним
незгодама Европској Комисији (извор: CADaS glossary)
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CADaS протокол се може имплементирати у националне системе за прикупљање
података о саобраћајним незгодама на добровољној бази од стране европских
земаља, које га могу постепено усвојити. На овај начин ће све већи број заједничких
података о саобраћајним незгодама из различитих земаља постепено бити доступан
у CARE бази података, у униформном формату. Земље ЕУ нису нормативима
обавезне да уведу CADaS протокол у прикупљању података о саобраћајним
незгодама. Ово подразумева да је усвајање заједничког сета података флексибилно
и у складу са националним потребама и специфичностима земаља ЕУ. Дакле, земље
ЕУ могу наставити да користе своје националне системе за прикупљање података,
односно, могу достављати Европској комисији податке о саобраћајним незгодама у
форми у којој су већ достављали.
Са друге стране, земље чланице могу да унапреде своје националне системе и,
на тај начин, обезбеде податке о саобраћајним незгодама у складу са CADaS
протоколом. Уколико земља чланица прихвати да прикупља податке према CADaS
протоколу, неки од података могу бити прикупљани и у другачијој форми, односно,
структури, а како би били испуњени локални, регионални или национални захтеви
или специфичности база података о саобраћајним незгодама. Другим речима, свака
од земаља чланица може наставити да евидентира одређене променљиве и
вредности променљивих о саобраћајним незгодама на начин како је то и радила, и
може применити одговарајуће процедуре трансформација тих података на начин
како то предвиђа CADaS протокол, па их тако трансформисане проследити
Европској Комисији. На слици 2 приказан је постојећи процес, међу фаза и будући
процес прикупљања, трансформисања и слања националних података о
саобраћајним незгодама Европској комисији.
3.

СТРУКТУРА CADAS ПРОТОКОЛА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА
О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Минимални сет података препоручен од стране Европске комисије подразумева
евидентирање већег броја променљивих и вредности променљивих са заједничким
дефиницијама, које ће бити додате онима које се већ налазе у CARE бази, како би
се омогућио што бољи опис и што квалитетнија анализа феномена саобраћајних
незгода на нивоу ЕУ. CADaS je структуиран у четири основна нивоа података, тако
да обухвата 73 променљиве и 471 вредност, који се односе на:
 саобраћајну незгоду,
 пут,
 учеснике у саобраћајној незгоди, и
 лица која су учествовала у саобраћајној незгоди.
Поједине променљиве у CADaS-у обухватају два посебна типа вредности, који
се разликују према нивоу детаљности, и то: детаљне и алтернативне вредности.
Алтернативне вредности су додатне вредности које карактерише мањи ниво
детаљности у односу на детаљне вредности, и оне се евидентирају уколико детаљне
вредности нису доступне. На пример, уколико се у некој од држава у променљивој
„Врста учесника у саобраћајној незгоди“ не евидентирају појединачне вредности
„путнички аутомобил“ и „такси возило“, овај податак се може доставити
коришћењем алтернативне вредности „путнички аутомобил или такси возило“.
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Ниво детаљности променљивих и вредности променљивих дефинисаних у оквиру
CADaS протокола одговара свим подацима значајним за макроскопске анализе
података о саобраћајним незгодама, али не и за детаљне реконструкције
саобраћајних незгода, што је од локалног значаја. Поред тога, променљиве и
вредности променљивих морају бити свеобухватне и сажете.
Табела 1. Променљиве чије је евидентирање препоручено CADaS протоколом

ПОДАЦИ О СН*

1.
2.
3.
4.
5.

ID СН
Датум СН
Време СН
НСТЈ**
ЛАЈ***

6.

Временски услови

1.

ID СН

2.

Место СН – географска ширина

3.

Место СН – географска дужина

4.

Е-пут

Услови видљивости
СН са пешацима
СН са паркираним возилима
СН са једним возилом
Најмање два возила – без скретања
Најмање два возила – скретање или
12.
прелазак
7.
8.
9.
10.
11.

ПОДАЦИ О ПУТУ

12. Раскрсница
Опис раскрснице у нивоу /
13.
денивелисане раскрснице
Регулисање саобраћаја на
14.
раскрсници
Атмосферски услови на површини
15.
коловоза
16. Препреке

Километар Е-пута
Функционална класа пута – први
6.
17. Врста коловоза
пут
Функционална класа пута – други
7.
18. Број саобраћајних трака
пут
Саобраћајна трака за хитне
8. Ограничење брзине – први пут
19.
случајеве
9. Ограничење брзине – други пут
20. Ознаке на коловозу
10. Ауто-пут
21. Тунел
11. Насеље
22. Мост
5.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У СН

1.
2.
3.
4.

ID СН
ID учесника у СН
Врста учесника у СН
Специјална функција возила

5.

Приколица

6.

Снага мотора

7.
8.
9.

Системи активне безбедности
возила
Место точка управљача у возилу
Произвођач (марка) возила

Модел
Година регистрације
Маневар учесника у СН
Прва тачка судара
Први објекат који је ударен на
14.
коловозу
Први објекат који је ударен ван
15.
коловоза
10.
11.
12.
13.

16. Возачево осигурање возила
17. СН са НН учесником
18. Држава регистрације
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Табела 2. Променљиве чије је евидентирање препоручено CADaS протоколом –
наставак (извор: CADaS glossary)

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА

ID СН
12. Ниво алкохола
ID учесника у СН
13. Дрога тест
ID лица
14. Датум издавања возачке дозволе
Датум рођења
15. Пуноважност возачке дозволе
Пол
16. Системи пасивне заштите
Држављанство
17. Позиција седења у/на возилу
Тежина повреде на основу
7.
18. Ометање од стране уређаја
извештаја
Својство лица које је учествовало
8.
19. Психофизичко/физичко стање
у саобраћајној незгоди
9. Алко-тест
20. Путовање/сврха путовања
10. Тип алко-теста
21. MAIS скала повреда
11. Резултат алко-теста
* СН – саобраћајна незгода
** НСТЈ – номенклатура статистичких територијалних јединица
*** ЛАЈ – локална административна јединица
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CADaS сет података је дефинисањем бројних променљивих попут НСТЈ –
статистичких територијалних јединица, према дефинисаној номенклатури, и ЛАЈ –
локалних административних јединица омогућио једнозначну и компатибилну
статистику о саобраћајним незгодама између држава ЕУ. Поред тога, евидентирање
података о временским условима и условима видљивости у време и на месту
догађања саобраћајних незгода значајно је због могућности вршења анализе и оцене
утицаја атмосферских услова на безбедност саобраћаја, и утврђивања утицаја
осветљења пута на настанак саобраћајних незгода у ноћним условима. Значајан
корак у евидентирању података о саобраћајним незгодама направљен је и у погледу
дефинисања типа саобраћајних незгода, који се у CADaS сету података описује
помоћу пет променљивих (променљиве од 8 – 12 приказане у табели 1), за које су
дефинисани и одговарајући графички прикази.
Осим поменутих, евидентирање бројних променљивих дефинисаних у CADaS
протоколу, попут евидентирања података о тежини повреде лица које је учествовало
у саобраћајној незгоди, маневру учесника непосредно пре саобраћајне незгоде,
алкотестирању возача или пешака, података о коришћењу заштитне опреме возача
и путника који су учествовали у саобраћајној незгоди, затим, података о томе да ли
је пажња возача или пешака била ометена коришћењем електронских уређаја
(мобилних телефона, навигационих уређаја и других електронских уређаја),
података о психофизичком / физичком стању возача непосредно пре саобраћајне
незгоде, као и евидентирање осталих података дефинисаних у CADaS сету података
у једнозначном, униформном формату омогућиће спровођење већег броја анализа,
као и упоредивост података о саобраћајним незгодама између земаља ЕУ.
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4.

ЗАКЉУЧАК

Препознавање значаја прикупљања података о саобраћајним незгодама за
квалитетно управљање системом безбедности саобраћаја довело је до развоја
бројних националних, а затим и међународних база података о саобраћајним
незгодама. Досадашња пракса показала је да су државе са успостављеним
квалитетним и свеобухватним националним базама података о саобраћајним
незгодама, заправо, и државе које управљају безбедношћу саобраћаја. Основу у
процесу управљања системом безбедности саобраћаја представља познавање
постојећег стања, што подразумева постојање развијених националних база
података. Даљи корак у сагледавању величине проблема безбедности саобраћаја
представља успостављање међународних база података о саобраћајним незгодама,
које омогућују поређење између земаља. Једна од најзначајнијих међународних база
података на европском нивоу представља CARE база података Европске заједнице
о саобраћајним незгодама са повређеним или погинулим лицима.
CARE база података представља значајан алат који државе могу користити за
утврђивање величине и обухватности проблема у безбедности саобраћаја, затим, за
вредновање ефикасности примењених мера за унапређење безбедности саобраћаја
и размену искустава у управљању безбедношћу саобраћаја између земаља.
Међутим, наглашена потреба за уједначавањем дефиниција променљивих и
процедуре прикупљања података о саобраћајним незгодама између земаља на
европском нивоу, резултирала је вишегодишњим унапређивањем и усаглашавањем
података који се достављају у CARE базу. Како би се извршила хармонизација
података о саобраћајним незгодама на нивоу ЕУ и максимално искористио
потенцијал међународне базе података CARE, Eвропска комисија је развила
заједнички сет података о саобраћајним незгодама, тзв. CADaS протокол.
Усвајањем CADaS протокола од стране свих земаља чланица ЕУ омогућиће се
евидентирање дефинисаних променљивих на исти начин, у складу са препорукама
Европске комисије. На тај начин, биће отклоњени недостаци у погледу
некомпатибилности података који се прикупљају о саобраћајним незгодама, затим,
биће омогућен већи број заједничких променљивих, као и већи ниво детаљности
променљивих.
Субјекти безбедности саобраћаја, како на националном, тако и на локалном
нивоу, требало би да увиде значај имплементације CADaS протокола за
евидентирање података о саобраћајним незгодама, како у националне, тако и у
локалне базе података о саобраћајним незгодама. Евидентирање података у складу
са CADaS препорукама Европске комисије омогућиће детаљније и поузданије
анализе стања безбедности саобраћаја, планирање мера за унапређење безбедности
саобраћаја, мерење ефикасности примењених мера, као и размену искустава како
између локалних заједница, тако и између земаља које примењују CADaS протокол.
5.
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ПРАЋЕЊЕ ОСНОВНИХ ОБЕЛЕЖЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У
СРБИЈИ У СКЛАДУ СА CADAS ПРЕПОРУКАМА ЕВРОПСКЕ
КОМИСИЈЕ
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Резиме: Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је Деценију акција за
безбедност саобраћаја на путевима са уопштеним циљем да се стабилизује, а затим смањи
прогнозирани ниво страдања у друмском саобраћају широм света до 2020. године. Један од
специфичних циљева је побољшање квалитета база података на националним, регионалном
и глобалном нивоу. Глобалним планом Деценије дефинисане су активности које треба да
буду предузете кроз пет поља деловања, тзв. пет стубова. Првим стубом који подразумева
управљање безбедношћу саобраћаја препозната је потреба за успостављањем и вођењем базе
података о обележјима саобраћајних незгода и њиховим последицама. На европском нивоу
подаци о појединачним саобраћајним незгодама о настрадалим лицима доступни су у оквиру
CARE базе података. У циљу превазилажења разлика у структури и дефиницији података које
поједине земље достављају у CARE базу података Директорат за мобилност и транспорт
Европске комисије предложио је основни сет стандардизованих података о саобраћајним
незгодама – CADaS. Агенција за безбедност саобраћаја препознала је значај усклађивања
података о саобраћајним незгодама и реализован је пројекат „Праћење основних обележја
саобраћајних незгода у Србији у складу са CADaS препорука Европске комисије“. У раду је
дат преглед појединих разлика у односу на сет података о саобраћајним незгодама који је до
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сада евидентиран. Детаљније је описан начин прикупљања податка о типу саобраћајне
незгоде, маневру учесника у саобраћајној незгоди, начин прикупљања фактора који су
утицали на настанак саобраћајне незгоде, итд.
Кључне речи: сет података, база података, саобраћајна незгода, CADaS, безбедност
саобраћаја
Abstract: UN General Assembly proclaimed the Decade of Action for road safety with a global
goal of stabilizing and then reducing the forecasted level of road traffic fatalities around the world
by 2020. One of the specific objectives is improving the quality of data collection at the national,
regional and global levels. Actions that should be undertaken are defined by Global Plan of Decade,
through five fields of operation, so-called five pillars. The need for establishing and maintaining the
road accidents data collection is recognized in the first pillar that denotes road safety management.
Detailed data on individual accidents resulting in death or injury at European level are available
through CARE database. In order to overcome differences in structure and definitions of road
accidents data, Directorate-General for Mobility and Transport proposed Common Accident Data
Set – CADaS. Road Traffic Safety Agency recognized the importance of road accidents data
harmonization, and therefore implemented project “Monitoring of the basic characteristics of traffic
accidents in Serbia, in accordance with the recommendations of the European Commission –
CADaS”. The paper gives an overview of some of the differences in relation to a road accidents data
set which have so far been recorded. It is described the way of collecting data on road accident types,
traffic unit manoeuvre, the way of collecting factors that contributed to the road accident, etc.
Keywords: data set, database, road accident, CADaS, road safety

1.

УВОД

Без развијених база података о саобраћајним незгодама није могуће квалитетно
управљати безбедношћу саобраћаја (Кукић и др, 2014:8). Укупна статистика о
саобраћајним незгодама може бити корисна за описивање величине проблема и
праћење програма и политика, али за примену мера заснованих на чињеницама и за
управљање потребни су детаљнији подаци о саобраћајним незгодама (WHO,
2010:8).
Значај база података за управљање у безбедности саобраћаја наглашен је
вишеструко, како на глобалном, тако и на европском нивоу. Уједињене нације су
Акционим планом Деценије акција за безбедност саобраћаја нагласиле значај
развијања висококвалитетних база података о саобраћајним незгодама. OECD је
1988. године формирао међународну базу података о саобраћају и саобраћајним
незгодама – IRTAD5, али поред тога постоји стална IRTAD радна група коју чине
експерти безбедности саобраћаја и статистичари из реномираних истраживачких
института, државних путних и транспортних управа, међународних организација,
универзитета, аутомобилских удружења, ауто-мото индустрије и др. чији је главни
циљ да допринесу међународној сарадњи у вези са подацима о саобраћајним
незгодама и њиховом анализом (http://internationaltransportforum.org/irtadpublic
about.html, 15.12.2014).

5

IRTAD – International Road Traffic and Accident Database
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2.

БАЗА ПОДАТАКА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ (CARE БАЗА ПОДАТАКА)
КАО ОСНОВА ЗА ИЗМЕНУ БАЗЕ ПОДАТАКА У СРБИЈИ

Европска комисија већ годинама унапређује начин прикупљања података о
саобраћајним незгодама. CARE база података Европске уније о саобраћајним
незгодама са погинулим и повређеним лицима евидентира се од 1991. године (EC,
2013). CARE базу података карактерише велики ниво дисагрегације, односно свака
држава која доставља податке, обезбеђује податке о појединачним саобраћајним
незгодама, чинећи базу значајним алатом за идентификацију проблема и оцену
ефикасности примењених мера у безбедности саобраћаја (http://ec.europa.
eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm, 15.12.2014). CARE база
података је прошла кроз неколико фаза до начина достављања података који постоји
данас. У првој фази су државе достављале податке о саобраћајним незгодама у
изворном облику, онако како их евидентирају на националном нивоу. Проблем су
представљале разлике у броју и дефиницији података који се прикупљају (тзв.
променљивих) у свакој од држава. Наиме, неке податке нису евидентирале поједине
државе, а неки од података иако су били евидентирани, нису били истоветно
дефинисани, што је онемогућавало упоредивост података. Корак који је начињен да
би се поменути проблеми превазишли било је стварање CAREPLUS протокола за
трансформацију, што би се могло назвати другом фазом развоја CARE базе
података. Државе су и даље достављале податке о саобраћајним незгодама у
изворном облику, а након достављања подаци су коришћењем CAREPLUS
протокола били трансформисани применом корекционих фактора.

Слика 1. Фазе имплементације CADaS препорука

Трећу фазу у развоју CARE базе података означила је потреба да се уведе
одређени број променљивих међу податке који се прате о саобраћајним незгодама
између држава у Европи. Све променљиве треба да буду дефинисане на исти начин
у свим државама, у циљу хармонизације података о саобраћајним незгодама што би
довело до бољег описа и анализе саобраћајних незгода. У том смислу, Директорат
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за мобилност и транспорт Европске комисије предложио је основни сет
стандардизованих променљивих – CADaS6, чиме поменути циљ треба да буде
достигнут. CADaS препоруке Европске комисије подразумевају евидентирање
истоветног најмањег сета података о саобраћајним незгодама у свим земљама које
достављају податке, уз истоветно дефинисање променљивих још на националном
нивоу, тако да се подаци већ достављају у одговарајућем формату у CARE базу
података и нема потребе за њиховом трансформацијом.
У Србији су се подаци о саобраћајним незгодама у периоду од 1996. до 2014.
године евидентирали у оквиру Јединственог информационог система (ЈИС базе)
МУП-а Републике Србије. У 2014. години дошло је до измене базе података о
саобраћајним незгодама и њиховим последицама која се до тада евидентирала. Од
30. јуна 2014. године се евидентира база података СН листе коју одликује знатно
већи број обележја саобраћајних незгода у односу на ЈИС базу. У Србији Агенција
за безбедност саобраћаја анализира, прати и унапређује систем безбедности
саобраћаја (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 9. ст. 1), односно
задужена је за развој и коришћење јединствене базе података од значаја за
безбедност саобраћаја. Имајући то у виду Агенција за безбедност саобраћаја била је
наручилац пројекта „Праћење основних обележја саобраћајних незгода у Србији у
складу са CADaS препорукама Европске комисије“ који је реализовао Саобраћајни
факултет у Београду. Циљ реализације пројекта било је испитивање постојећег
стања, односно разлика у обиму и дефиницијама обележја саобраћајних незгода која
се евидентирају у Србији и обележја препоручених од стране Европске комисије. У
пројекту је извршено детаљно поређење некадашње ЈИС базе података и тренутне
базе података СН листе са CADaS препорукама Европске комисије. Један од
резултата пројекта је предлог основног сета променљивих о саобраћајним незгодама
које треба евидентирати у будућности. Предложени основни сет променљивих
систематизован је у СН образац. Након реализације пројекта извршено је пилот
истраживање у ком је предложени СН образац тестиран од стране полицијских
службеника који раде на пословима увиђаја саобраћајних незгода. Резултат
спроведеног пилот истраживања представља коригован СН образац који би требало
да буде основа за измену сета података о саобраћајним незгодама који се евидентира
у Србији. У наставку ће бити приказане поједине променљиве које представљају
новину у односу на пређашњи начин евидентирања података о саобраћајним
незгодама у Србији.
3.

РЕЗУЛТАТИ РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТА И СПРОВЕДЕНОГ ПИЛОТ
ИСТРАЖИВАЊА

У реализованом пројекту уочене су разлике у организацији променљивих које се
евидентирају, затим у броју дефинисаних променљивих које се евидентирају за
сваку саобраћајну незгоду, и коначно, уочене су разлике у детаљности дефинисаних
вредности променљивих.
Резултат пројекта представља предлог да се евидентирају све променљиве које
предлаже Европска комисија, како би се постигла потпуна упоредивост са
6
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најразвијенијим земљама Европе. Са друге стране, у предложеном сету задржане су
и променљиве које нису предложене од стране Европске комисије, а које се у Србији
већ низ година евидентирају.
У раду ће бити представљене три променљиве које представљају значајну
новину у односу на пређашњи начин евидентирања података:
 Тип саобраћајне незгоде (у односу на некадашњу променљиву Врставид саобраћајне незгоде),
 Маневар учесника саобраћајне незгоде (односно Маневар возила и
маневар пешака),
 Фактори који су утицали на настанак саобраћајне незгоде.
Поред три поменуте променљиве које ће бити описане у наставку, постоји низ
нових променљивих које ће се у будућности пратити, и које ће омогућити
квалитетније вршење анализа на нивоу локалних заједница. Неке од тих
променљивих су x и y координате места саобраћајне незгоде чије ће евидентирање
значајно унапредити квалитет вршења просторне анализе саобраћајних незгода,
нарочито на нивоу локалних заједница.
3.1.

Тип саобраћајне незгоде

Поређењем променљиве „Врста-вид саобраћајне незгоде“ која се евидентира у
Србији (у ЈИС бази, односно у бази података СН листе) и групе променљивих којима
се евидентира „Тип саобраћајне незгоде“ према CADaS-у уочене су велике разлике
у нивоу детаљности дефинисаних вредности. Наиме у ЈИС бази и бази података СН
листе евидентира се променљива „Врста-вид саобраћајне незгоде“ која садржи 14
вредности којима се описује врста саобраћајне незгоде, односно тип. Тип
саобраћајне незгоде према CADaS-у описује се помоћу пет променљивих које су
приказане у Табели 1. Пет наведених променљивих из CADaS-а тестиране су у
пилот истраживању. Поједине вредности за које се сматрало да су исувише
уопштене опште истраживањем су одбачене, док су поједине вредности додатно
дефинисане, тако да пет променљивих које се односе на тип саобраћајне незгоде
садржи укупно 68 вредности (расподела вредности по променљивама приказана је
у Табели 1). Посебно значајно је то што је свака од 68 дефинисаних вредности
графички приказана, носећи у себи информацију о начину кретања учесника
непосредно пре саобраћајне незгоде. Полицијски службеник на основу мисаоне
реконструкције саобраћајне незгоде коју по правилу врши приликом увиђаја
једноставно може определити одговарајући графички приказ који упућује на
одговарајућу саобраћајну незгоду.
Табела 1. Променљиве предложене CADaS препорукама о типу саобраћајне
незгоде и број дефинисаних вредности за сваку од променљивих

1
2
3
4
5

Назив променљиве о типу СН
Саобраћајне незгоде са пешацима
Саобраћајне незгоде са паркираним возилима
Саобраћајне незгоде са једним возилом
Најмање два возила – без скретања
Најмање два возила – скретање или прелазак
Укупно

Број деф. вредности
24
5
11
10
18
68
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У предложеном начину евидентирања податка о типу саобраћајне незгоде може
се уочити једна предност, у односу на пређашњи начин евидентирања врсте
саобраћајне незгоде. Наиме, раније, нпр. у случају догађања саобраћајне незгоде у
којој су се сударила два возила која су се кретала у истом смеру, од којих је једно
након судара оборило пешака, морао је бити одабран само један вид саобраћајне
незгоде. Најчешће је био опредељен вид првог судара, у овом случају – судар при
вожњи у истом смеру, а податак о учешћу пешака у истој саобраћајној незгоди би
се „изгубио“, односно не би се појавио у статистици. Према CADaS препорукама, за
сваку саобраћајну незгоду може бити евидентирана по једна вредност за сваку од
пет променљивих које се односе на тип саобраћајне незгоде. На овај начин „чува“
се податак о више врста судара, уколико се они догоде у једној саобраћајној незгоди.
Ово је посебно важно за каснију анализу саобраћајних незгода, јер се на овај начин
пружа детаљнији увид у типове саобраћајних незгода који настају на одређеном
подручју, или на конкретном месту. У претходно наведеном примеру, за такву
саобраћајну незгоду према CADaS препорукама биле би евидентиране две
вредности – одговарајућа вредност променљиве „Најмање два возила – без
скретања“ и одговарајућа вредност променљиве „Саобраћајне незгоде са
пешацима“.

Слика 2. Опредељене вредности две променљиве за означавање типа саобраћајне
незгоде, према CADaS препорукама

Увођење већег броја вредности према CADaS препорукама (68 вредности) у
односу на пређашњих 14 вредности у ЈИС бази и СН листама, заправо обезбеђује
„типизирање“ текстуалних описа које полицијски службеници наводе у
документацији након саобраћајне незгоди. Текстуални описи су веома значајни за
анализу појединачних саобраћајних незгода, али на основу текста није могуће
једноставно вршити анализе већег броја саобраћајних незгода. На овај начин, у
детаљнијој номенклатури полицијски службеник прецизније опредељује типове
једног или више судара који настану у саобраћајној незгоди, што обезбеђује касније
вршење квалитетнијих анализа.
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3.2.

Маневар учесника саобраћајне незгоде

Маневар учесника је потпуна новина у односу на сет података ЈИС базе и базе
података СН листе. Ова променљива се попуњава за свако возило које је
учествовало у саобраћајној незгоди, као и за сваког пешака који је учествовао у
саобраћајној незгоди. Маневром се сматра последња радња возилом пре првог
контакта у процесу настанка саобраћајне незгоде.
За возило је дефинисано 29 могућих вредности, од којих полицијски службеник
опредељује једну, нпр. „Успоравање или заустављање“, „Претицање возила са леве
стране“, итд.
Па пешака је дефинисано укупно 13 вредности, од којих полицијски службеник
опредељује једну, нпр. „Кретање пешака дуж коловоза, у смеру кретања возила
(десна страна)“, „Пешак лежи на коловозу“, итд.
3.3.

Фактори који су утицали на настанак саобраћајне незгоде

Евидентирање фактора који су утицали на настанак саобраћајне незгоде
представља новину у односу на досадашњи начин евидентирања података у Србији,
али представља новину и у односу на CADaS препоруке. Модел евидентирања
фактора који су утицали на настанак саобраћајне незгоде предложен је по узору на
модел евидентирања „доприносећих“ фактора који је у примени у Великој
Британији.
Утицајним факторима сматрају се сви они фактори који су допринели настанку
саобраћајне незгоде и које је полицијски службеник определио на основу „доказа“
утврђених за време увиђаја (на основу података о путу, путној инфраструктури,
временским приликама, траговима, итд.), након увиђаја (на основу података о
техничкој исправности возила, подацима из медицинских установа о повредама
лица, итд.), као и на основу изјава сведока и/или учесника саобраћајне незгоде.
Укупно су дефинисана 82 утицајна фактора, која су груписана у девет група:
I.
Утицај пута и путне околине,
II.
Утицај неисправности возила,
III.
Предузимање непромишљених радњи од стране возача,
IV.
Погрешно извођење радњи у саобраћају од стране возача,
V.
Пропусти возача због лошег психофизичког стања, непажње,
расејаности,
VI.
Пропусти возача због неискуства, непримереног и непрописног
понашања,
VII.
Пропусти возача због неадекватне видљивости, прегледности, односно
комплетног доживљаја виђења пута и саобраћаја,
VIII.
Пропусти пешака,
IX.
Специјални случајеви.
Према понуђеном моделу за једну саобраћајну незгоду могуће је определити
више фактора, односно потребно је определити све оне факторе за које полицијски
службеник сматра да допринели и утицали на настанак саобраћајне незгоде.
Поједине чињенице које јесу присутне на лицу места, али за које полицијски
службеник сматра да нису утицале на настанак саобраћајне незгоде – не треба да
буду евидентиране, али је зато важно да све чињенице које су неспорно утицале на
настанак саобраћајне незгоде – буду евидентиране.
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Утицајни фактори су груписани тако да се група I односи на пут и путну
инфраструктуру, II група се односи на возило, фактори од III до VII групе односе се
на возаче (возачи моторних возила, бицикли и јахачи), фактори VIII групе односе се
на пешаке, док фактори IX групе представљају специјалне случајеве.
Важно је напоменути да се оваквим начином евидентирања фактора мења
постојећа логика евидентирања „узрока“ саобраћајних незгода. Од полицијског
службеника се очекује да идентификује све факторе који су по његовом мишљењу
утицали на настанак конкретне саобраћајне незгоде, а касније ће суд ценити све
евидентиране чињенице, односно одлучивати о узроку тј. узроцима саобраћајне
незгоде.
4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧАК

Циљ рада је било представљање појединих измена постојећег начина
евидентирања података о саобраћајним незгодама на националном нивоу у складу
са препорукама Европске комисије. Базе података представљају основу за
доношење одлука, како на националном, тако и на локалном нивоу. Измене које су
предложене, и за које се очекује да буду имплементиране у 2015. години у
Министарству унутрашњих послова, имају вишеструки значај. Са једне стране, од
националног значаја је унапређење квалитета база података о саобраћајним
незгодама и унапређење квалитета прикупљања података о обележјима
саобраћајних незгода. Са друге стране, побољшање стања безбедности саобраћаја
на националном нивоу зависи од удруженог деловања што већег броја локалних
заједница. Управљачима у локалним заједница су у истој мери потребне квалитетне
базе података како би могли да идентификују проблеме, и усмеравају мере на
њихово решавање, као што је то потребно доносиоцима одлука на националном
нивоу. Важно да управљачи на свим нивоима управљања буду свесни потенцијала
будућих измена базе података о саобраћајним незгодама, и да, користећи алат који
им је на располагању, допринесу побољшању безбедности саобраћаја на свом
подручју.
5.
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Резиме: Праћење стања безбедности саобраћаја неопходан је елемент у процесу управљања
и успостављања система безбедности саобраћаја. Законом о безбедности саобраћаја на
путевима дефинисано је да надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, подноси
скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на том подручју најмање двапут
годишње. У вези с тим „Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града
Смедерева за 2013. годину“ је прихватила Скупштина града Смедерева и он представља
важну карику праћења стања безбедности саобраћаја у граду Смедереву. У раду је извршена
анализа стања безбедности саобраћаја у граду Смедереву, односно временска расподела
саобраћајних незгода, расподела саобраћајних незгода према категорији учесника,
расподела последица саобраћајних незгода, расподела саобраћајних незгода према узроку,
расподела саобраћајних незгода према виду незгоде, расподела саобраћајних незгода према
категорији возила, утврђен је степен угрожености (ризика) у друмском саобраћају (јавни и
саобраћајни ризик страдања у саобраћајним незгодама) и извршена је анализа трошкова
социо-економских последица саобраћајних незгода у Смедереву према моделу вредновања
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде, степен угрожености у друмском
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Abstract: Monitoring the traffic safety situation is essential element in the process of establishing
a system of management and traffic safety. Law on Road Traffic Safety stipulates that the
executive body of territorial autonomy or local self-government, municipal council or city council,
submitted to the Assembly a report on the status of road safety in this area at least twice a year. In
this respect the "Report on the state of traffic safety in the city of Smederevo in 2013" was adopted
by the Assembly of Smederevo, and it is a very important part of monitoring the traffic safety
situation in the city of Smederevo. The paper analyzes the traffic safety situation in Smederevo,
respectively temporal distribution of traffic accidents, the distribution of accidents by category of
participants, the distribution consequence of traffic accidents, the distribution of accidents by
cause, the distribution of traffic accidents under consideration accident, the distribution of
accidents by vehicles category, levels of vulnerability (risk) in road transport was determined
(public transport and risk of starvation in traffic accidents) and an analysis of the socio-economic
costs due to road traffic accidents in Smederevo, according to the model of evaluation traffic
Safety Agency of the Republic of Serbia.
Keywords: traffic safety, traffic accident, the levels of threat to road traffic, the cost of socioeconomic consequences of accidents, Smederevo

1.

УВОД

Праћење стања безбедности саобраћаја неопходан је елемент у процесу
управљања и успостављања система безбедности саобраћаја. У вези с тим
документ „Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града
Смедерева“ представља важну карику праћења стања безбедности саобраћаја у
Смедереву. Уједно, документ представља иницијалну капислу за даља
истраживања, развој и унапређење процеса праћења стања безбедности саобраћаја
у Смедереву.
Анализа саобраћајних незгода у граду Смедереву треба да помогне да се
одговори на питање зашто незгоде настају, да се идентификују локације где
најчешће до њих долази, да се дефинише одговарајући програми за већу
безбедност у саобраћају и одговарајуће мере које треба да предузму поједини
органи и организације које се баве безбедношћу саобраћаја у граду.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

На основу добијених података о саобраћајним незгодама од Полицијске управе
у Смедереву, Одељења саобраћајне полиције извршена је aнализа стања
безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину и поређење
са 2012.годином.
У овом извештају извршена је детаљна анализа расподела саобраћајних незгода
које су се догодиле на територији града Смедерева и то расподеле по: данима у
току недеље, часовима у току дана, месецима у току године, категорији учесника и
пута, категорији возила, последицама, виду и узроку незгоде и утврђен је степен
ризика у друмском саобраћају и трошкови социо-економских последица
саобраћајних незгода.
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3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Временска расподела саобраћајних незгода

На територији града Смедерева у 2013. години догодила се 391 саобраћајна
незгода. Највећи број незгода се догодио у августу и септембару, најугроженији
дан у току недеље био је субота, а најнебезбедније време у току дана период
између 14 и 15 часова.

Слика 1. Расподела саобраћајних незгода по месецима

Слика 2. Расподела саобраћајних незгода по данима у току недеље

Слика 3. Расподела саобраћајних незгода по часовима у току дана
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3.2.

Расподела саобраћајних незгода према категорији учесника, пута и
возила

Најчешћи учесници у саобраћајним незгодама били су возачи, најзаступљенија
категорија возила су путничка док су улице у насељеним местима на територији
града најугроженија категорија пута.

Слика 4. Расподела саобраћајних незгода према категорији учесника

Слика 5. Расподела саобраћајних
незгода према категорији возила

3.3.

Слика 6. Расподела саобраћајних
незгода према категорији пута

Расподела саобраћајних незгода према последицама, узроку и виду

Од ступања на снагу Закона о безбедности саобраћаја 2009. године до 2012.
године годишње је у саобраћају у Смедереву страдало 6 лица док је у 2013. години
тај број повећан на 11 лица.
Најчешћи узрок настајања саобраћајних незгода је извођење непрописних
радњи у саобраћају док је најчешћи вид био бочни судар возила.
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Слика 7. Расподела саобраћајних незгода према последицама

Слика 8. Расподела саобраћајних незгода према узроку

Слика 9. Расподела саобраћајних незгода према виду незгоде

3.4.

Степен угрожености у друмском саобраћају

Угроженост се одређује нивоом ризика који прати одвијање саобраћаја,
односно степен угрожености зависи од могућности, тј. вероватноће да настане
незгода. Утврђивање степена угрожености (ризика) у друмском саобраћају врши
се анализама у оквиру којих се узимају саобраћајне незгоде и њихове последице у
односу на број становника и број возила.
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На територији Града Смедерева према последњем попису oд 2011. године живи
107.528 становника у 28 насељених места и регистровано је укупно 26 289 возила.
Јавни ризик3 и саобраћајни4 ризик страдања у саобраћају на територији града
Смедерева у 2013. години забележили су негативан раст односно прешли су из
средњег ризика у висок ризик, односно из високог у врло висок ризик. Ово је
последица повећања броја смртно страдалих лица за 88% и тешко повређених лица
за 20% у 2013. години у односу на претходну.




P1 - коефицијент придружен лаким повредама, P1 = 1
P2 - коефицијент придружен тешким повредама, P2 = 13
P3 - коефицијент придружен смртним последицама, P3 = 99





ЛТП - број лако повређених
ТТП - број тешко повређених
ПОГ - број погинулих

ЈПБН 

СПБН 

ЛТ П  ТТП П   ПОГ П 

Број  становника  на  посматраном  подручју
ЛТ П  ТТП П   ПОГ П 

Број  моторних  возила  на  посматраном  подручју

Табела 1. Јавни и саобраћајни ризик, Смедерево, 2012. и 2013. година
ниво ризика
врло низак
низак
средњи
висок
врло висок

3.5.

ЈАВНИ РИЗИК
2012
<58
58-116
116-174
174-232
> 232

2013

126,94
177,35

САОБРАЋАЈНИ РИЗИК
2012
2013

ниво ризика
врло низак
низак
средњи
висок
врло висок

<18
18-36
36-54
54-72
>72

55,13
72,54

Социо-економски трошкови саобраћајних незгода

Према моделу Агенције за безбедност саобраћаја који је развијен коришћењем
искустава из иностранства, статистичких метода и економских показатеља из наше
Јавни ризик страдања на локалним путевима и улицама израчунат дефинисан је као количник између
пондерисаног броја погинулих, теже повређених и лакше повређених лица у саобраћајним незгодама и
и броја становника на подручју посматране општине-града (пондерисан број погинулих, теже
повређених и лакше повређених лица на 10 хиљада становника).
4
Саобраћајни ризик страдања на локалним путевима и улицама израчунат је као количник између
пондерисаног броја погинулих, теже повређених и лакше повређених лица у саобраћајним незгодама и
броја регистрованих моторних возила на подручју посматране општине-града (пондерисан број
погинулих, теже повређених и лакше повређених лица на 1.000 регистрованих моторних возила).
3
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земље изражене су јединичне вредности трошкова саобраћајних незгода по тежини
последица:
 лако повређени у саобраћајној незгоди – 6.500 евра,
 тешко повређени у саобраћајној незгоди – 90.000 евра и
 погинули у саобраћајној незгоди – 650.000 евра.
Вредности добијене овим прорачуном нису коначне и представљају само
трошкове настрадалих лица, односно нису укључене вредности материјалне штете
настале у саобраћајним незгодама.
Трошкови социо-економских последица саобраћајних незгода су у 2013.
години повећани за 28,3%. Разлог овако великог повећања трошкова је повећање
броја погинулих и тешко повређених лица на саобраћајницама Града Смедерева.
Табела 2. Трошкови социо - економских последица саобраћајних незгода у 2012. и 2013.
години, Смедерево, 2012. и 2013. година
Последице
лаке повреде
тешке повреде
смртно страдали

евра /
лице
6.500
90.000
650.000
свега

бр.
лица
251
40
6
297

2012. година
укупно
(евра)
1.631.500
3.600.000
3.900.000
9.131.500

%
17,9
39,4
42,7
100

бр.
лица
194
48
11
253

2013. година
укупно
(евра)
1.261.000
4.320.000
7.150.000
12.731.000

%
9,9
33,9
56,2
100


Слика 10. Трошкови социо - економских последица саобраћајних незгода у 2012. и 2013.
години

4.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА5

У 2013. години догодилa се 391 саобраћајна незгода на државним и
општинским путевима и улицама у насељеним местима на територији града
Смедерева и тај број је смањен у односу на 2012. годину за 1% али су последице
теже. Укупан број регистрованих возила је био 26 289 и у односу на претходну
годину повећан је за 6,18% односно за 1530 возила.
5

Овај Предлог мера за повећање безбедности саобраћа усвојила је Скупштина града Смедерева и он је
у овом раду представљен у целости и без измена.
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Број смртно страдалих лица у 2012. години износио је 6 док је у 2013. години
тај број повећан на 11 однсно за 83,3% као и број оборених и згажених пешака
који се повећао за 9% односно са 55 у 2012. на 60 у 2013. години.
Узроци који су довели до оволиког броја саобраћајних незгода су извођење
непрописних радњи у саобраћају, непрописна и неприлагођена брзина кретања
возила и вожња под дејством алкохола.
Раскрсница државних путева ДПIIА153 (Смедерево – Београд) и ДПIIА155
(Смедерево – Младеновац) идентификована је као опасно место на путу „ЦРНА
ТАЧКА“, јер се на овој раскрсници догодило 14 саобраћајних незгода у 2013.
години.
На основу претходно наведеног неопходно је спровести активности на
смањивању укупног броја саобраћајних незгода и броја учесника у саобраћајним
незгодама на територији града Смедерева као и ублажавању последица насталих у
овим незгодама.
Мере које би утицале на најчешће узроке односно на дисциплиновање возача
да се крећу безбедном и прописаном брзином возила и поступају у складу са
правилима саобраћаја на улицама и путевима на територији града Смедерва а које
би допринеле смањивању броја погинулих и повређених људи су:
 да саобраћајна полиција ПУ Смедерево повећа присуство на
саобраћајницама града Смедерева и врши стални надзор над
поштовањем правила саобраћаја, дозвољене брзине кретања возила и
непосредно регулише саобраћај на путевима и улицама,
 да се од средстава прикупљених од новчаних казни за прекршаје
предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима отпочне
са активностима за набавку и уградњу неопходне опреме за видео
надзор над одвијањем саобраћаја на саобраћајницама на којима се
догодио највећи број саобраћајних незгода на територији града и
 да управљач путева и улица на територији града Смедерева :
 врши сталну замену, допуну и обнову саобраћајне сигнализације којом
се регулише брзина возила а посебно сигнализација којом су
обележена насеља и насељена места, зоне школа, зоне успореног
саобраћаја и пешачке зоне као и да врши сталну оптимизацију рада
сигналних планова и планова темпирања семафорисаних раскрница,
 врши уградњу техничких средстава за успоравање саобраћаја која
учесницима у саобраћају физички онемогућавају веће брзине кретања
возила, односно упозоравају да требају смањити брзину,
 врши уградњу заштитних ограда и заштитних стубића на тротоараима
и пешачким површинама за заштиту безбедности пешака у саобраћају
на локацијама на којима су се догодиле саобраћајне незгоде у којима
су страдали пешаци.
 да у сарадњи са управљачем државних путева изврши санирање високо
ризичног места на путу „ЦРНА ТАЧКА“ (Раскрсница државних путева
IIА реда, број 153 (Београд – Смедерево) и IIА реда, број 155 (ДПII 153
– Младеновац) са Улицом Петријевском).
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5.

ЗАКЉУЧАК

Законом о безбедности саобраћаја на путевима, у члану 14. прописано је да
Градско веће подноси Скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на том
подручју најмање двапут годишње.
Извештај о безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013.
годину Градско веће поднело је Скупштини града Смедерева и ово је први
документ из области безбедности саобраћаја који се нашао на дневном реду овог
дома. Одборници су информисани када и где настају, ко учествује и које су
последице саобраћајних незгода на територији града. Заседање Скупштине на коме
је разматран предметни извештај пратили су сви локални медији који су привукли
пажњу јавности и на крају пажњу доносиоца одлука.
Скупштина града Смедерева једногласно је прихватила Извештај о безбедности
саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину и ова тема је на локалне
медије и јавност оставила позитивне утиске.
Извештавање Скупштине представља позитиван ефекат примене Закона о
безбедности саобраћаја на путевима који се огледа у томе да су проблеми
безбедности саобраћаја приближени органима града, али и заинтересовали
јавност.
6.
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Rezime: Povećanje broja biciklista i broja motornih vozila u saobraćaju sa jedne strane, učestalosti
i težine stradanja biciklista u saobraćajnim nezgodama sa druge strane, ukazuju da biciklizam
nažalost ima i svoju tamnu stranu zbog rizičnosti od povreda i smrtnosti . Bezbednost biciklista u
saobraćaju postaje sve aktuelnija u Gradu Beogradu pa je shvatajući težinu problema, uz podršku
Uprave saobraćajne policije u Policijskoj upravi za Grad Beogradu i Sekretarijata za saobraćaj,
izvršena analiza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim biciklistima. U radu će biti prikazani
rezultati istraživanja saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači bicikla u periodu
2011-2014 godina. Prostorna i vremenska analiza primenom GIS alata, analiza starosne strukture
nastradalih biciklista, vidovi, posledice, okolnosti i propusti nastanka saobraćajnih nezgoda, treba
da ukažu na lokacije i deonice sa vecim brojem nezgode sa biciklistima, okolnosti pod kojima se
događaju i posledice nezgoda. Aktuelna situacija ekonomske krize i razvijanje rekreativnih potreba
doprinose češćem korišćenju bicikla kako u strogo urbanim tako i u van gradskim sredinama. Ova
realnost aktualizuje potrebu praćenja,i istraživanja i razvoja zaštite bezbednosti biciklista u
saobraćaju kao prvi korak u strateškom planiranju povećanja bezbednosti. U predlogu mera
posebno će se naglasiti mere direktne zaštite uključujući i policijske.
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Abstract: Increased number of cyclists and motor vehicles in traffic, in one hand, and frequency
and severity of cyclist casualties in traffic accidents, on the other hand, indicate that cycling
unfortunately has its dark side. The reason is the risk of injury and mortality rate in traffic accidents.
The safety of cyclists in traffic is becoming more and more prominent in Belgrade. Realizing the
severity of the problem, analyses of traffic accidents involving cyclist is done with support of the
Traffic Police, the Police Department for the City of Belgrade and the Secretariat of Traffic and
Transportation. This paper presents results of the research of traffic accidents which involved
cyclists in the period of time from 2011 to 2014 year. Spatial and temporal analysis, age structure
of bicycle drivers, types, effects, circumstances and omissions under which accidents occur, should
point out to locations, sections and places where larger numbers of accidents with cyclists happen.
The current situation of economic crisis and developing recreational needs contribute to more
frequent use of bicycles in urban and suburb areas. This reality actualizes the need for monitoring,
research and development to protect cyclists in traffic. The draft measure will specifically highlight
direct measures of protection, including police measures as well.
Keywords: traffic safety, traffic accidents, cyclists, GIS

1.

UVOD

Tačne podatke o udelu biciklista u saobraćaju u Beogradu nemamo, ali prema
percepciji je evidentan znatan porast prisustva biciklista.Biciklisti spadaju u ranjivu grupu
učesnika u saobraćaju što iziskuje pojačanu zaštitu, a zakonom se tretiraju kao vozači i u
saobraćaju su učesnici nominalno ravnopravni. Povećan broj biciklista i drugih vozila u
saobraćaju, razvoj redovnog i rekreativnog biciklizma, specifične karakteristike dinamike
kretanja i upravljanja biciklom, nedovoljna obučenost vozača, neuređenost površine za
kretanje biciklista, nepotpuna normativna uređenost, doveli su do toga da je bezbednost
biciklista u Beogradu sve istaknutiji problem bezbednosti u saobraćaju. Efikasno
rešavanje ovog problema je moguće sistematskim pristupom i to identifikovanjem
propusta, uzroka i okolnosti koje dovode do saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju
biciklisti. U početnoj fazi od suštinskog značaja je odrediti i opisati karakteristike
problema stradanja biciklista u saobraćaju. U tom smislu prvi korak zahteva analizu
saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali biciklisti. U drugoj fazi moguće je
identifikovati faktore koji povećavaju rizik od stradanja biciklista i obeležja koja su
pogodna promenama i modifikovanju. Dakle početna analiza treba da da odgovor kada,
gde i kako stradaju biciklisti, a naredna analiza zašto stradaju. U trećoj fazi moguća je
procena mera koje mogu koristiti da bi se sprečio problem stradanja biciklista. U ovoj fazi
treba koristiti informacije u vezi sa propustima, uzrocima i faktorima rizika,
mogućnostima i kapacitetima za sprovođenje mera. Bitno je dokumentovati procese koji
doprinose uspehu, kao i moguće faktore neuspeha. Četvrta faza je implementacija
aktivnosti koje su se pokazale kao efikasne u zaštiti bezbednosti biciklista (OECD, 2013).
Analiza bezbednosti biciklista u Beogradu, treba da podstakne i druge gradove, da
kontinuirano prate stanje bezbednosti biciklista kao ranjivih učesnika u saobraćaju. U
radu su iskazani rezultati analize 460 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači
bicikla, u periodu od 2011 do 2014.godine. Dati predlog zaštite bezbednosti biciklista
inicira i policijske mere direktne zaštite.
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2.

METODOLOŠKI OKVIR

U okviru istraživanja analizirane su saobraćajne nezgode kao osnovni problem
bezbednosti biciklista. Analizirani su podaci o saobraćajnim nezgodama i posledicama, u
kojima su učestvovali vozači bicikla, a koje su se dogodile u periodu 2011- 2014. godine
na području 13 beogradskih opština. Izvršena je analiza broja i strukture saobraćajnih
nezgoda, prostorna i vremenska raspodela, javni rizik, tipološka analiza, sagledan režim
saobraćaja i druga važna obeležja ambijenta i okoline gde su se događale nezgode. Cilj
istraživanja uokviren je u određenju najznačajnijih specifičnosti saobraćajnih nezgoda sa
biciklistima i iniciranju mogućih mera koje treba da doprinesu smanjivanju stradanja
biciklista u saobraćaju. Deskriptivno statističkim metodama obrađeni su opšti i relativni
pokazatelji saobraćajnih nezgoda (SN). Komparativnim analizama, metodama indukcije i
dedukcije analizirana su pojedinačna i međusobno povezana obeležja saobraćajnih
nezgoda. Podaci su smešteni u okviru relacione baze podataka o saobraćajnim nezgodama
sa biciklistima. Kao osnovni izvor podataka korišćen je Jedinstveni informacioni sistem
(JIS) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP). U određenim fazama
analize korišćeni su podaci iz ručnih evidencija i dokumenta iz predmeta saobraćajnih
nezgoda. Rezultati analize su prikazani deskriptivno, numerički, grafički i na geokartama.
Ograničenja istraživanja vezana su za nekompletnost baza podataka i oskudnost
nacionalnih aktuelnih istraživanja bezbednosti biciklista. Geografske koordinate mesta
događanja saobraćajnih nezgoda nisu evidentirane u JIS-u već su mesta određena na
osnovu raspoloživih koordinata raskrsnica i kućnih brojeva.
3.

RAZVOJ BICIKLIZMA

Uvođenje bicikla u saobraćaj u Beogradu vezano je za 1884. godinu i osnivanje „Prvog
srpskog velosipedskog društva”. Prva biciklistička trka u Beogradu organizovana je
2.6.1896. godine na stazi Beograd – Topčider. Vozno-tehničke karakteristike bicikla,
prihvatljive cene koštanja, jednostavnost održavanja, neznatna cena prevoza, skraćivanje
vremena prevoza u uslovima zagušenja automobiliskog saobraćaja,
ekološka
prihvatljivost, zdrastvene, rekreativne i sportske mogućnosti, učinile su ovo prevozno
sredstvo i funkconalnim i popularnim. Danas se prepoznaju četiri grupacije biciklista:
redovni biciklisti koji bicikl svakodnevno koriste kao prevozno sredstvo; rekreativni
biciklisti koji bicikl koriste za zdrastvene i rekreativne svrhe (češće vikendom i
praznicima), sportski biciklisti koji bicikl koriste za treninge i najbrojnija grupa
potencijalnih biciklista koji bicikl koriste retko ili ne koriste uopšte.
Vlade evropskih država i lokalne uprave gradova preduzimaju niz aktivnosti
podsticanja biciklizma kao svakodnevnog načina prevoza, jer je sve očiglednija njegova
prednost u odnosu na automobilski saobraćaj. Bicikl kao prevozno sredstvo dominira nad
automobilom posebno u gradskim sredinama sa zasićenim saobraćajnim tokovima na
dužinama putovanja do 5 km, gde se pokazao kao brži i ekonomičniji vid prevoza. Više
od 30% putovanja ostvarenih putničkim automobilom u evropskim gradovima je na
rastojanjima manjim od 3 km, dok je 50% putovanja na udaljenostima manjim od 5 km.
Nesumnjive prednosti biciklističkog saobraćaja, prihvatanje prakse evropskih gradova i
zemalja sa razvijenim biciklističkim saobraćajem naročito Holandije (stopa upotrebe
27%), Danske (20%), Nemačke i Švedske (10%) doprinele su razvoju biciklističkog
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saobraćaja u Beogradu. U Holandiji (www.ekospark.com/info/01_eko_info/bicikl) se oko
27% ukupnog prevoza na godišnjem nivou obavi biciklom. Od toga 25% se ostvari za
vreme odlaska na posao a prosečna udaljenost koju pređe biciklista u toku dana je 2.5 km
dok je u Danskoj bicikl u saobraćaju zastupljen sa 18 %, a prosečna kilometraža po
stanovniku iznosi 1.6 km dnevno.
U tom smislu u Beogradu je preduzeto niz mera i aktivnosti na stvaranju uslova za
razvoj biciklizma kao svakodnevnog načina prevoženja i rekreativnog biciklizma. Ukupna
dužina biciklističkih staza u Beogradu je 55,6 km (http://www.ekologija.rs/mapabiciklistickih-staza-u-beogradu) od toga na Novom Beogradu 36.3 km, na Čukarici 10.3
km, na Starom gradu 3.5 km, na Savskom vencu 3.1 km i na Mostu na Adi 1.5 km. Osim
Zvezdare gde u parku na Mirijevskom vencu postoji skromnih 920 m biciklističke staze,
na drugim opštinama nema posebno izgrađenih biciklističkih staza.U 55.6 km
biciklističkih staza u Beogradu uključeno je i 11,4 km., nedovršenih staza,staza u lošem i
isprekidanom stanju.
Postojeća mreža biciklističkih staza u funkciji je rekreativnog biciklizma i gravitira
rekreativnim centrima grada dok je funkcija redovnog saobraćaja za sada zapostavljena.
Iskustva evropskih zemalja ukazuju da se većim učešćem ovog vida saobraćaja dobija
efikasan način prevoženja, ekološki čistija sredina, i zadovoljavanje rekreativnih potreba
građana što je strateški veoma značajno.

4.

OBELEŽJA BEZBEDNOSTI BICIKLISTA

U Beogradu u posmatranom periodu vozači bicikla su učestvovali prosečno u nešto
više od 8% saobraćajnih nezgoda. Oko polovine svih nezgoda sa biciklistima izazvali su
vozači bicikla, međutim posledice u nezgodama koje su izazvali drugi učesnici u
saobraćaju su znatno teže, pa je tako 60% poginulih vozača bicikla u nezgodama koje su
izazvali drugi učesnici u saobraćaju. Specifična bezbednosna obeležja upravljanja
biciklom u saobraćaju mogu se prepoznati kao: vozač bicikla upravlja vozilom koje ne
može samostalno da stoji na tlu, te stabilnost pri kretanju zavisi od spretnosti samog
vozača; bicikli imaju mehanički upravljač, što znači da svaki uticaj na njega rezultira
pomeranjem upravljačkog prednjeg točka u levu ili desnu stranu; svako naprezanje pri
okretanju pedala bicikla prenosi se i na ruke, a samim tim i na upravljač; bicikl se često
koristi i za prevoz manjih količina tereta raznih dimenzija što utiče na kretanje, stabilnost
i upravljivost; kretanje po kolovozu na udaljenosti većoj od jednog metra od desne ivice
kolovoza; kretanje više biciklista uporedo; iznenadno skretanje sa puta i presecanje
putanje drugih učesnika u saobraćaju; skretanje bez prethodnog obaveštavanja rukom,
najave; kretanje po kolovozu bez vidljivih obeležja i svetala; vožnja u noćnim uslovima
bez svetala; vožnja koja je suviše brza za postojeće uslove, vožnja nepredvidljivim
putanjama; korišćenje slušalica na oba uva; nedovoljna obučenost za upravljanje u
složenijim saobraćajnim uslovima koji zahtevaju dobro poznavanje pravila i dobre veštine
reagovanja; ispuštanje upravljača iz ruku i sl. Ključni uzroci nastanka saobraćajnih
nezgoda sa učešćem biciklista mogu se grupisti (po metodologija MUP-a) kao:
nepoštovanje i neustupanje prvenstva prolaza, izvođenje nepropisnih radnji u saobraćaju
posebno skretanja, neobaveštavanje o nameri promene pravca kretanja, vožnja pod
uticajem alkohola, vožnja u suprotnom smeru od smera saobraćaja, vožnja na trotoaru
kada je to zabranjeno ili neprilagođenom brzinom, nepoštovanje saobraćajne signalizacije
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i dr. Biciklisti koji poštuju saobraćajne propise i ponašaju se u skladu sa pravilima
saobraćaja mogu značajno da smanje svoju stopu stradanja u saobraćaju.
5.

BAZE PODATAKA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA BICIKLISTIMA

Podaci o saobraćajnim nezgodama sa biciklistima, za koje je vršen uviđaj vode se po
metodologiji u okviru Jedinstvenog informacionog sistema (JIS) u Ministarstvu
unutrašnjih poslova, dnevnim policijskim izveštajima, izveštajima zdrastvenih ustanova,
sudskim predmetima, veštačenjima i ekspertizama, evidencijama osiguranja i ručnim
neformalnim evidencijama. Podaci u JIS-u ustvari su opis spoljnih manifestacija: o mestu
nezgode, o putu, o vremenu, o vozilima o licima koja su učestvovala u nezgodi i o samoj
nezgodi. Uzroci su pouzdani za analizu spoljnih obeležja saobraćajne nezgode koja su se
mogla pouzdano evidentirati neposredno posle nezgode (fenomenološka analiza). Otežana
je mogućnost da se na osnovu ovih uzroka detaljnije analiziraju okolnosti nastanka
nezgode: nepažnja, neznanje, sporije reagovanje, loša procena, otežano kretanje ili
nepravilno preduzimanje neke radnje u saobraćaju, loša komunikacija između biciklista i
drugih vozača (etiološke i druge analize).
6.

ANALIZA I DISKUSIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA

U radu su analizirani podaci o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali
biciklisti, u periodu 2011.- 204. godine, na području 13 opština grada Beograda u kojima
je uviđaj ili obezbeđenje lica mesta vršila specijalizovana Saobraćajno policijska ispostava
za uviđaje saobraćajnih nezgoda (SPI), Uprave saobraćajne policije, Policijske uprave za
grad Beograd (Tabela 1). U analizi su korišćeni podaci iz JIS-a MUP-a i jednoznačni
podaci koji se vode u „ručnim evidencijama“ (SPI) kao dopuna zvaničnim bazama
podataka.
Tabela 1. Saobraćajne nezgode sa biciklistima i posledice
SN i posledice
Ukupno SN
SN sa poginulim licima
SN sa povređenim
Ukupno nastradalo
Broj poginulih
Ukupno povređeno
Broj lica saTTP
Broj lica sa LTP
Evidentirane povrede
SVEGA

2011
120
1
119
127
1
126
48
78
170
297

2012
116
2
114
121
2
119
45
74
191
312

2013
113
8
105
123
8
115
41
74
136
259

2014
111
1
110
116
1
115
35
80
141
257

Ukupno
460
12
448
487
12
475
169
306
638
1125

U Beogradu, na području 13 opština koje su obuhvaćene istraživanjem , u periodu
2011.-2014. godine, u 460 saobraćajniih nezgoda za koje je urađen uviđaj, a u kojima su
učestvovali biciklisti, nastradalo je 487 lica od kojih je 455 vozača bicikla. Po godinama
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uočava se blagi kontinuitet u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Od nastradalih, 487
lica, u saobraćajnim nezgodama sa biciklistima: poginulo je 12, zadobilo teške povrede
169 (159 vozača bicikla) i lake telesne povrede 336 lica (314 vozača bicikla). U
zdravstvenim ustanovama u Beogradu u istom periodu evidentirano je 638 povređenih u
saobraćajnm nezgodama sa biciklima gde nije izvršen uviđaj jer su lica napustila
zdravstvenu ustanovu pre dolaska uviđajne ekipe pa su događaji evidentirani u knjigama
krivičnih događaja.
Podaci ukazuju da muškarci češće stradaju u saobraćajnim nezgodama od žena (76% :
24%).
Analiza stradanja u saobraćajnim nezgodama sa biciklistima u Beogradu po godinama
starosti ukazuje da starosna grupa do 15 godina najviše strada u saobraćajnim nezgodama
sa lakšim i teškim povredama, dok je najveća smrtnost biciklista starosne grupe 55-65
godina. Na nivou Evropske unije najveći broj stradalih biciklista su muškarci ispod 18
godina kao i stariji od 60 godina.
Vremenska raspodela saobraćajnih nezgoda ukazuje da je, u periodu 2011.-2014.
godine, u avgustu (16%), julu (15%) i junu (15%) mesecu nastradao najveći broj
biciklista u saobraćajnim nezgodama, a najmanji u januaru mesecu (1%). Sa smrtnim
posledicama najviše biciklista nastradalo je u maju mesecu 3 (25%), junu, septembru i
oktobru po 2 (odnosno po 17%), a u januaru, februaru, martu, aprilu i novembru nije bilo
smrtno stradalih biciklista. Po danima u nedelji, najveći broj biciklista je nastradao u
saobraćajnim nezgodama nedeljom 81 (18%), subotom 78 (17%) i petkom 75 (16%). Sa
smrtnim posledicama najviše je nastradalo četvrtkom 3 (27%), a ponedeljkom nije bilo
poginulih (Slika 1). Časovna analiza ukazuje da su biciklisti najčešće stradali u periodima
od 13-14 i od 17-20 časova, dok su se nezgode sa poginulim biciklistima najčešće
događale od 13-14 i od 20-21 časova (Slika 2).
Vremenska raspodela SN po posledicama u
danima u nedelji

Časovna raspodela SN po posledicama
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Slika 1. Vremenska distribucija SN
po danima
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Slika 2. Vremenska distibucija SN po
časovima

Najveći broj biciklista nastradao je u saobraćajnim nezgodama na teritoriji opštine
Čukarica 80 (17%), zatim Novi Beograd 67 (15%) i Zemun 66 (14%) . Najmanje
nastradilih biciklista u SN je zabeleženo na Vračaru 1. Najveći broj biciklista poginuo je
u saobraćajnim nezgodama na teritoriji opštine Novi Beograd i Obrenovac po 3 (25%),
Zemun 2 (18%), dok na teritoriji Barajeva, Čukarice, Rakovice,Grocke, Starog grada,
Savskog venca, Voždovca i Vračara nije bilo smrtno nastradalih.
Posmatrajući vid SN dominiraju bočni sudari 143 (31%), pad sa bicikla 119 (26%),
sudar pri vožnji u istom smeru 83 (18%), sudar iz suprotnih smerova 34 (7%) i udar u
pešaka 37 (8%). Analizom uzroka SN po nomenklaturi MUP-a, po 78 (17%) nezgoda se
dogodilo usled ometanja i zbog neprilagođene brzine, 28 (8%) nezgoda prilikom promene
položaja ili saobraćajne trake, 39 (8%) SN zbog neustupanje prvenstva prolaza vozilu koje
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po postojećim saob. znacima ima prvenstvo prolaza, 42 (9%) SN usled neustupanja
prvenstva vozilu koje dolazi sa desne strane, 27(6%) SN zbog nepropisnog ili nepravilnog
preticanja ili obilaženje-nedržanje potrebnog rastojanja od vozila koje se pretiče....
U 16 saobraćajnih nezgoda utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu kod učesnika.
Od ukupno 460 saobraćajnih nezgoda, po ovlašćenju javnog tužioca i istražnog sudije
442 uviđaja samostalno je izvršila saobraćajna policija, dok je 18 uviđaja izvršio istražni
sudija odnosno tužilac uz asistenciju saobraćajne policije. Vozači vozila koji su
učestvovali u saobraćajnim nezgodama u 111 (25%) nezgoda napustili su lice mesta
saobraćajne nezgode pre dolaska uviđajne ekipe. Krivične prijave, nadležnom javnom
tužiocu, zbog izvršenja krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja podnete su
protiv 92 (21%) vozača, dok je 368 predmeta procesuirano podnošenjem Izveštaja
nadležnom javnom tužilaštvu, gde će se u daljem postupku utvrditi propusti učesnika
odnosno odgovornost za nastanak saobraćajne nezgode. U ovu grupu su uključene i
nezgode u kojima su učestvovali samo biciklisti (padovi, izletanja…..).
Podaci o saobraćajnim nezgodama i upiti se mogu vizuelno prikazati GIS alatima na
različitim raspoloživim podlogama (mapama, ortofoto podlogama, uličnoj mreži, mreži
biciklističkih staza i sl.).
Rizik stradanja biciklista, u periodu od 2011.-2014.godine, po opštinama ( Slika 3),
iskazan je kroz javni rizik povređivanja učesnika SN sa biciklistima na 100 000
stanovnika, a najveći je bio u opštinama Savski venac, Surčin i Čukarica. Sa aspekta
javnog rizika stradanja biciklisti su najbezbedniji na području opštine Vračar, Barajevo i
Rakovica.

Slika 3. Mapiranje javnog rizika na
teritoriji opština

Slika 4. Prostorna distribucija SN i
opasne zone i deonice

Zumiranje i sagledavanje delova mape (Slika 4.) prostorne distribucije SN omogaćava
pored uočavanja gustine saobraćajnih nezgoda i posledica i laku detekciju kritičnih mesta
i deonica. Pregledom mape uočavaju se lokacije gde se najčešće događaju saobraćajne
nezgode sa biciklistima. Na ovakvim mapama mogu se prikazati različiti podaci o
saobraćajnim nezgodama i saobraćajnim obeležjima sa velikim brojem upita i izveštaja sa
prostornom odrednicom zavisno od polja formirane baze podataka.
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Slika 5. Saobraćajne nezgode biciklista
po vidu SN na teritoriji grada

Slika 6. Gustina SN biciklista na
teritoriji tzv „žariša (kernel density)

Primer zona i opasnih deonica gde je uočeno povećano stradanje biciklista u SN
prikazan je na Slici 4., gde su naznačena mesta povećanih gustina nezgoda npr. u blizini
Ade, Ul. Jurija Gagarina i okolnih ulica, Ušća, podnožja Kalemegdana, naseljima Borča i
Batajnica itd. Podaci o vidu SN (vrsti vozila koja su učestvovala) mogu se prikazati i GIS
alatima kao i na geokartama (Slika 5.) gde odmah vizuelno uočavamo da npr. u zoni Ade
dominiraju SN biciklista, biciklista i motociklista, biciklista i pešaka, dok npr. u naselju
Borča najveći broj SN je pri kontaktu sa putničkim vozilima.
Neke mogućnosti GIS alata i konkretni primeri primene različitih upita o SN prikazani
su na Slikama 6, 7 i 8, gde je na Slici 6. prikazana gustina (kernel density) takozvana
``žarišta`` saobraćajnih nezgoda na teritoriji grada Beograda, a na Slici 7. u okviru mreže
biciklističkih staza (line density) gde se vizuelno uočavaju kritična mesta na određenoj
teritoriji, putu ili deonici.

Slika 7. Gustina SN biciklista na
biciklističkim stazama (line density)

Slika 8. Gustina SN biciklista i mesta gde
je povećan broj stradalih

Na slici 8 prikazan je primer mogućnosti praćenja stanja broja SN na određenim
lokacijama-biciklističkim stazama gde se kroz stubičaste dijagrame uočavaju lokacije
povećanja broja SN u posmatranim periodima (npr 2011-2013 i 2011-2014)
Izlazni sadržaji i analize, korišćenjem alata GIS-a, operativno se mogu primenjivati u
redovnom i ciljanom planiranju policijskih poslova u bezbednosti saobraćaja. Subjekti
bezbednosti i drugi korisnici analiza bezbednosti saobraćaja mogu veoma efektivno
koristiti izlazne aplikacije ovog sistema (npr. Komunalna policija u zonama njihovih
ingerencija).
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7.

ZAKLJUČAK

U radu su analizirani podaci o sabraćajnim nezgodama sa biciklistima, i uticaj
pojedinih faktora na nastanak nezgoda i težinu povreda. Analize saobraćajnih nezgoda
potvrđuju da su biciklisti veoma rizični i ranjivi, te da je izuzetno veliki broj propusta na
njihovoj strani. U budućnosti neophodno je obezbediti da i biciklisti snose odgovornost za
svoju bezbednost. Uz promenu ponašanja biciklista neophodno je uticati na: promenu
ponašanja ostalih vozača prema biciklistima, izgradnju i održavanje biciklističkih traka,
staza, namenskih površina i parkinga, potpunije normativno uređenje biciklističkog
saobraćaja, razvoj promotivnih kampanjama zaštite bezbednosti biciklista, potpunije
angažovanje lokalnih samouprava u razvijanju i promovisanju bezbednijeg biciklističkog
saobraćaja. Prioritetne mere usmerene na smanjivanje stradanja biciklista u saobraćaju:
 Podsticanje izrade studija i istraživanja o stradanju biciklista u saobraćaju.
 Istraživanje i razvijanje potpunijeg razumevanja problema bezbednosti
biciklista. Formiranje i razvijanje prihvatljivog stava javnog mnenja, opšte i
stručne javnosti o zaštiti i bezbednosti biciklista.
 Afirmisanje odgovornosti za bezbednost biciklista na svim nivoima
organizovanosti države i lokalne samouprave.
 Razvijanje odgovornosti biciklista za ponašanje u saobraćaju i realno
prihvatanje sopstvenih mogućnosti.
 Uspostavljanje održivih saobraćajnih infrastrukturnih rešenja u urbanim
planovima koji uvažavaju potrebe biciklističkog saobraćaja.
 Podsticanje i izgradnja biciklističkih traka i staza, povezivanje svih delova
Beograda
 Kvalitetnije održavanje i zaštita postojećih biciklističkih traka i staza.
 Razvijanje školskih programa obuke dece za upravljanje biciklom.
 Identifikovanje opasnih deonica i mesta na kojima se događaju saobraćajne
nezgode sa biciklistima, istraživanje i donošenje sprovodljivih projekta
unapređenja bezbednosti.
 Veći nivo policijske i sudske prinude prema vozačima bicikla koji ne poštuju
saobraćajne propise i prema vozačima koji ne poštuju obaveze prema
biciklistima.
 Stimulisanje biciklista da nose odeću i opremu sa boljom vidljivošću u
saobraćju i biciklističke kacige.
 Uspostavljanje neposredne kontrole u zonama gde biciklisti češće stradaju, sa
pojačanim angažovanjem saobraćajne i komunalne policije.
 Redovno uklanjanje zaustavljenih i parkiranih vozila koja ometaju
biciklistički saobraćaj.
 Promovisanje bicikla kao bezbednog vida prevoza i održivog vida transporta.
 Promovisanje značaja bezbednog učešća za bicikliste u saobraćaju.
 Korišćenje iskustava i saobraćajnih rešenja zemalja sa razvijenim
biciklističkim saobraćajem (Holandija, Belgija, Italija, Nemačka….)
 Povećanje obima biciklističkog saobraćaja mora pratiti ulaganje u
istraživanje, razvoj i bezbednost.
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PEŠACI KAO UGROŽENI UČESNICI U SAOBRAĆAJU - STUDIJA
SLUČAJA GRADA NIŠA
PEDESTRIANS AS VULNERABLE ROAD USERS - A CASE STUDY OF
THE CITY OF NIS
Vladimir Popović1, Svetozar Kostić2, Pavle Gladović3, Marko Jovanović4
Rezime: Uzimajući u obzir rapidno povećanje broja motornih vozila u razvijenim i gradovima u
tranziciji, koje je u suprotnosti sa opštom Evropskom i svetskom inicijativom o održivom transportu,
neophodno je posvetiti pažnju najugroženijim učesnicima u saobraćaju, pešacima i biciklistima.
Stvaranje bezbednog okruženja, izgradnja i uređenje neophodne infra strukture za bezbedno
odvijanje pešačkog saobraćaja je nepremostiva obaveza savremenih gradova. U ovom radu biće
prikazani sistematizovani podaci o najugroženijim učesnicima, pešacima u saobraćajnom sistemu
grada Niša, na osnovu prikupljenih anketa i snimanja pešačkih tokova na ključnim raskrsnicama i
putnim pravcima. Prikazani rezultati ukazuju na planske probleme vođenja pešačkih tokova, i
upućuju na neophodnost bavljenja ovim problemom od strane gradskih uprava i upravljača puta..
Ključne reči: bezbednost, pešaci, pešački tokovi
Abstract: Having regard to account of rapid increase in the number of motor vehicles in the
developed cities in transition, which is in opposition with the general European and global initiative
on sustainable transport, it is necessary to give attention to the most vulnerable participants in traffic,
pedestrians and cyclists. Creating a safe environment, Construction and design the necessary
infrastructure for the safe conduct of pedestrian traffic is insurmountable obligation of modern cities.
In this article will present the systematized data on the most vulnerable participants, pedestrians in
the traffic system of the city of Nis, based on the survey and recording pedestrian flows at key
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intersections and roads. The present results indicate that planning problems of managing the
pedestrian flows, point to the necessity of dealing with this problem by the city administration.
Keywords: safety, pedestrians, pedestrians flow

1.

UVOD

Prema istraživanjima „World Health Organization”, približno 1.3 miliona ljudi pogine
svake godine na putevima širom sveta, dok između 20 i 50 miliona pretrpi lakše i teže
povrede (Veselinović et al,2013:48). Rezultati „Global status report on road safety”,
prikazuju povrede nastale u saobraćajnim nezgodama kao veliki zdravstveni problem kako
lokalnih zajednica tako i sveta, a pogotovo u slabo i srednje razvijenim zemljama
(http://www.who.int, 21.1.2015.). Pešaci, biciklisti i motociklisti čine polovinu od
ukupnog broja poginulih na putevima, ukazujući na potrebu da baš ovim korisnicima puta
treba obratiti posebnu pažnju prilikom regulisanja saobraćaja i vođenja saobraćajnih
tokova. Rezultati ukazuju na potrebu većeg angažovanja celokupnog društva na čelu sa
lokalnom zajednicom, policijom i stručnjacima iz saobraćajnog inženjerstva.
Ranjivi korisnici puta su oni koji često stradaju zbog uloge koju u saobraćaju imaju a
ne zbog svojih umanjenih psihofizičkih sposobnosti. Pešaci, biciklisti i motociklisti
spadaju u najranjivije kategorije korisnika puta. Prema studiji Centra za transport
Univerziteta u Londonu, prosečno na 100 miliona km pešačenja (lica starijih od 5 godina)
nastrada 411 pešaka ili na 100 miliona prelaza preko puta nastrada 66 pešaka
(http://www.cege.ucl.ac.uk, 21.1.2015.). Pešaci su ranjivi kada se nađu u sukobu sa
motornim vozilima na konfliktnim tačkama prelazka preko kolovoza, naročito mladi,
stariji, invalidi i lica koja su pod uticajem alkohola iz razloga što ponašanje na kolovozu
spada u visokonormirane oblasti, dok na površinama za kretanje pešaka to nije slučaj.
U raspodeli kretanja u jednom velikom gradu, pešačka kretanja zauzimaju vrlo
značajno mesto. I pored težnje ka razvoju savremenih transportnih sistema, za Niš se može
reći da je on grad pešaka, pre svega zbog toga što je sam grad izrazito monocentrične
strukture (većina najvažnijih javnih objekata kao i objekata sa atraktivnim sadržajem je
locirana u samom centru grada). Prema mišljenju autora problemi sa planiranjem i
regulisanjem saobraćaja u ovom sistemu datiraju odavno. Urbanistički ne uređena infra
struktura, politička mešanja prilikom odabira inženjerskih rešenja prouzrokovala su veći
broj problema koje je potrebno rešiti na inženjerski ispravan način. U ovom radu poseban
osvrt biće upravo na najranjivije korisnike puta, pešake na karakterističnim raskrsnicama
u gradu Nišu.
Od 2008. godine grad Niš je izvršio rekonstrukciju i izgradnju većeg broja raskrsnica
i saobraćajnica. Jedno od rešenja prilikom rekonstrukcije raskrsnica bila je primena
kružnog toka, ali bez ozbiljnije analize saobraćajnih tokova i potreba, te je tako nastao
problem sa pešačkim tokovima na prilazima raskrsnice sa kružnim tokom. Takođe,
prilikom rekonstrukcije ulica Generala Milojka Lešjanina i Vožda Karađorđa u samom
centru grada, prvobitno je uklonjen pešački prelaz kako bi kasnije na osnovu pritiska
javnosti bio vraćen sa pešačkim semaforima. Bulevar Dr Zorana Đinđića je nastavak ulice
Vožda Karađorđa i zajedno sa ulicom Generala Milojka Lešjanina predstavlja glavnu
arteriju grada. Ovaj bulevar je 2010. godine doživeo svoju rekonstrukciju u potpunosti
izgradnjom niša za parkiranje kao i kompletnom rekonstrukcijom svih raskrsnica.
Međutim, jedno rešenje se potkralo kao problematično, pešački prelaz između raskrsnica
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kod Crvenog Pevca i Kliničkog centra. Osim vertikalne i horizontalne signalizacije, ovaj
opterećeni pešački prelaz ne poseduje nikakvu dodatnu opremu koja bi zaštitila pešake
prilikom prelaska Bulevara Dr Zorana Đinđića.
2.
2.1.

MATERIJAL I METODE
Sprovođenje istraživanja

Pre početka samog istraživanja na pomenutim pešačkim tokovima, studenti Visoke
tehničke škole iz Niša su upoznati sa načinom i metodologijom sprovođenja snimanja
pešačkih tokova i anketiranja pešaka. Istraživanje je sprovedeno početkom novembra
2014. godine uz obaveštavanje svih relevantnih organa o prirodi istraživanja. Tri grupe
studenata od po šest članova po grupi vršili su snimanje saobraćajnih tokova na pešačkim
prelazima u (1) centru grada Niša u ulici Generala Milojka Lešjanina, (2) kružnoj
raskrsnici na Bulevaru Nemanjića i ulici Vojvode Mišića kao i na (3) pešačkom prelazu
između raskrsnica na Bulevaru Zorana Đinđića i ulice Vojvode Mišića i Bulevaru Zorana
Đinđića i ulice Zetske.

Slika 1. Položaj raskrsnica na kojima je vršeno istraživanje

2.2.

Ciljna grupa istraživanja

Kako je na početku rečeno, ciljna grupa istraživanja ovog rada jesu pešaci na
karakterističnim pešačkim prelazima. Cilj rada jeste utvrđivanje ponašanja pešaka
prilikom prelaska saobraćajnice kao i dobijanje informacija od strane najugroženije grupe
učesnika u saobraćaju o subjektivnom nivou bezbednosti u saobraćaju.
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2.3.

Metode prikupljanja podataka

U ovom radu primenjene su dve metode istraživanja. Pešački tokovi su snimani
digitalnim kamerama iz različitih uglova u vršnim periodima u toku dana i to u jutarnjim
časovima od 7:00 do 9:00, u popodnevnim časovima u periodu od 14:00 do 16:00 i u
večernjim časovima u periodu od 20:00 do 22:00. Podaci dobijeni u digitalnom obliku su
kasnije obrađivani u laboratoriji. Pored snimanja pešačkih tokova sprovedeno je i
anketiranje pešaka na svakoj od istraživanih raskrsnica. Koncept ankete je bio isti na
svakoj raskrsnici sa tim da su određena pitanja modifikovana tom konceptu raskrsnice na
kome se sprovodila anketa. Na svakoj od raskrsnica anketirano je preko 200 pešaka.
Grupu pitanja u anketi sačinjavala su sledeća pitanja sa ponuđenim odgovorima:
1) Da li se osećate bezbedno kao pešak na ovom pešačkom prelazu?
Ponuđeni odgovori: Da i Ne
2) Da li mislite da bi pešački prelaz mogao biti bezbedniji?
Ponuđeni odgovori: Da i Ne
3) Da li smatrate da vozači poštuju obaveze prema pečacima?
Ponuđeni odgovori: Da i Ne
4) Da li ste vozač?
Ponuđeni odgovori: Da i Ne
5) Da li prelazite ulicu i van pešačkog prelaza?
Ponuđeni odgovori: Da i Ne
6) Naj bezbednije se osećate na pešačkom prelazu:
a) u kružnom toku, b) sa semaforima, c) pomoću pasarele ili podzemnog prolaza
7) Bezbednost pešaka na ovom pešačkom prelazu bi ste povećali primenom kojih
tehničkih sredstava? (dozvoljeno pešaku da sam iznese svoje mišljenje)
3.

REZULTATI

Po prikupljanju rezultata ankete sa terena i video snimaka isti su generisani u excel
tabelu. Primenom ovog alata omogućeno je dobijanje procentualnih podataka kako po
pojedinačnom pešačkom prelazu, tako i zbirno na osnovu svih posmatranih pešačkih
prelaza.
 Pešački prelaz u raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja (2)
1) Da li se osećate bezbedno kao pešak na ovom pešačkom prelazu?
Da – 53%; Ne – 47%
2) Da li mislite da bi pešački prelaz mogao biti bezbedniji?
Da – 78%; Ne – 22%
3) Da li smatrate da vozači poštuju obaveze prema pešacima?
Da – 13%; Ne – 87%
4) Da li ste vozač?
Da – 46%; Ne – 54%
5) Da li prelazite ulicu i van pešačkog prelaza?
Da – 71%; Ne – 29%
6) Naj bezbednije se osećate na pešačkom prelazu:
a) 24%; b) 53%; c) 23%
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Semaforizovani pešački prelaz u centru grada (1)
1) Da li se osećate bezbedno kao pešak na ovom pešačkom prelazu?
Da – 82%; Ne – 18%
2) Da li mislite da bi pešački prelaz mogao biti bezbedniji?
Da – 64%; Ne – 36%
3) Da li smatrate da vozači poštuju obaveze prema pešacima?
Da – 26%; Ne – 74%
4) Da li ste vozač?
Da – 56%; Ne – 44%
5) Da li prelazite ulicu i van pešačkog prelaza?
Da – 43%; Ne – 57%
6) Naj bezbednije se osećate na pešačkom prelazu:
a) 16%; b) 76%; c) 8%



Pešački prelaz obeležen horizontalnom i vertikalnom signalizacijom (3)
1) Da li se osećate bezbedno kao pešak na ovom pešačkom prelazu?
Da – 23%; Ne – 77%
2) Da li mislite da bi pešački prelaz mogao biti bezbedniji?
Da – 82%; Ne – 18%
3) Da li smatrate da vozači poštuju obaveze prema pešacima?
Da – 19%; Ne – 81%
4) Da li ste vozač?
Da – 43%; Ne – 57%
5) Da li prelazite ulicu i van pešačkog prelaza?
Da – 26%; Ne – 74%
6) Naj bezbednije se osećate na pešačkom prelazu:
a) 23%; b) 58%; c) 19%

Uzimajući u obzir sedmo pitanje na koje su pešaci mogli da daju odgovor po svom
mišljenju, najčešći odgovori su bili:
 „Postaviti ležeće policajce“
 „Što više osvetliti pešački prelaz i najaviti vozačima“
 „Postavljanjem ograda bi se rešili prelasci pešaka van pešačkog prelaza“
 „Postaviti semafor“
4.

DISKUSIJA

Na osnovu prikupljenih podataka sa snimaka i iz ankete moguće je izvođenje raznih
zaključaka. Očigledno je da se pešaci naj bezbednije osećaju na semaforisanom pešačkom
prelazu. Kod slobodnih odgovora u anketi na pešačkom prelazu u raskrsnici sa kružnim
tokom najveći broj odgovora je bio „Postaviti semafor“. Takođe, možemo uočiti da se
pešaci naj ugroženije osećaju na pešačkom prelazu koji je regulisan samo horizontalnom
i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom. Zanimljivo je da kod slobodnih odgovora u
anketi na ovakvom tipu pešačkih prelaza takoće najzastupljeniji broj odgovora je bio
„Postaviti semafor“. Odavde se može zaključiti da pešaci u Nišu se naj bezbednije osećaju
na semaforisanim pešačkim prelazima.
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Tabela 1. Sistematizovani prikaz rezultata sprovedene ankete nad pešacima

Da li se osećate
bezbedno kao pešak na
ovom pešačkom
prelazu?
Da li mislite da bi
pešački prelaz mogao
biti bezbedniji?
Da li smatrate da vozači
poštuju obaveze prema
pešacima?
Da li ste vozač?
Da li prelazite ulicu i
van pešačkog prelaza?
Naj bezbednije se
osećate na pešačkom
prelazu:
a) u kružnom toku, b) sa
semaforima, c) pomoću
pasarele ili podzemnog
prolaza

Bezbednost pešaka na
ovom pešačkom prelazu
bi
ste
povećali
primenom
kojih
tehničkih
sredstava?

(dozvoljeno pešaku da sam
iznese svoje mišljenje)

Pešački prelaz 1
Da
Ne

Pešački prelaz 2
Da
Ne

Pešački prelaz 3
Da
Ne

82%

18%

53%

47%

23%

77%

64%

36%

78%

22%

82%

18%

26%

74%

13%

87%

19%

81%

56%

44%

46%

54%

43%

57%

43%

57%

71%

29%

26%

74%

a) 16
b) 76
c) 8
- Što više osvetliti
pešački prelaz i najaviti
vozačima
- Postavljanjem ograda
bi se rešili prelasci
pešaka van pešačkog
prelaza

a) 24
b) 53
c) 23
-

Što više osvetliti
pešački prelaz i najaviti
vozačima
- Postaviti semafor
Postaviti
ležeće
policajce

a) 23
b) 58
c) 19
-

Što više osvetliti
pešački prelaz i najaviti
vozačima
- Postaviti semafor
- Postavljanjem ograda
bi se rešili prelasci
pešaka van pešačkog
prelaza

Većina anketiranih pešaka na različitim pešačkim prelazima, preko 64%, smatra da bi
pešački prelaz mogao biti bezbedniji, što navodi autore, uzimajući u obzir različite vidove
regulisanja pešačkih tokova na analiziranim raskrnicama, da se pešaci generalno osećaju
ugroženo.
Zabrinjavajuća činjenica jesu odgovori na treće pitanje gde velika većina pešaka (u
proseku preko 80%) smatra da vozači ne poštuju zakonska prava i obaveze koje imaju
prema pešacima.
Oko 50% anketiranih pešaka na pomenutim pešačkim prelazima je posedova vozačku
dozvolu.
Zanimljivo je zapažanje da najveći broj pešaka prelazi ulicu van obeleženog pešačkog
prelaza upravo ispred raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja.
Interesantno je zapažanje rezultata na ponuđene odgovore iz šestog pitanja. U proseku
17% pešaka je odgovorilo da se najbezbednije oseća prilikom prelaska saobraćajnice
podzemnim prolazom ili pasarelom i ako je ovo inženjerski gledano najbezbedniji način
prelaska preko saobraćajnice izbegavanjem konflikta vozilo – pešak.
Takođe, uzimajući u obzir odgovore iz anketa sprovedenih na sva tri pešačka prelaza,
zanimljiva je činjenica da pešaci smatraju da bi ovi pešački prelazi mogli biti bezbedniji
primenom određenih tehničkih sredstava i to kao najčešći odgovi su upravo „ležeći
policajci“ i „postavljanje semafora“
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5.

ZAKLJUČAK

Upravljanje pešačkim tokovima trebalo bi da predstavlja fokus savremenih gradova.
Američki departman za transport, departman za saobraćajno planiranje i „Public transport
authority“ izdale su smernice za upravljanje pešačkim tokovima u razvijenim gradovima
– „Planning and designing for pedestrians: guidelines“ (2012.) u kome navode modele i
načine rešavanja vođenja pešačkih tokova kao bitan faktor okretanja savremenog
gradjanina ka pešačenju i napuštanju ideje korišćenja sopstvenog vozila za kratka
putovanja. Ovo predstavlja smernicu i cilj ne samo u Američkim već i u Evropskim
gradovima.
Na primeru u ovom radu mogu se uočiti više različitih pristupa problemu, kao i veliki
uticaj politike na stručne gradske službe, što za rezultat ima nepotrebno trošenje
budžetskih sredstava za ne adekvatno rešavanje problema. Postojanje funkcionalnog
podzemnog prolaza u centru grada nije zaustavilo političku odluku o uvođenju semafora i
postavljanju pešačkog prelaza na najprometnijoj gradskoj saobraćajnici. Izgradnja kružnih
tokova bez prethodne analize kao posledicu ima da Niški pešak želi da se na kružnoj
raskrsnici postavi semafor.
Ovaj primer dokazuje da su nedovoljna ili neodgovarajuća sredstva za regulaciju
saobraćaja zasebna i trajna grupa rizika, koja dovodi do greške učesnika u saobraćaju i
mogućeg nastanka sobraćajne nezgode.
6.
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АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА, ПРИМЕР-ЈКП БЕОГРАДСКИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY SITUATION IN A CLOSED
SYSTEM, EXAMPLE-PUC BELGRADE WATERWORKS AND
SEWERAGE
Мијат Церовић1, Зоран Јончић2, Веско Филиповић3
Резиме: У раду је приказан преглед дела активности Службе контроле безбедности
саобраћаја (СКБС) на превенцији саобраћајних незгода (СН) у Јавном комуналном предузећу
''Београдски водовод и канализација'' (Предузеће) за период 2006-2014 годинe, који се састоји
из два дела. Првобитан начин праћења стања безбедности саобраћаја (БС) у Предузећу чинио
је један традиционалан начин који се базирао на евиденцији броја СН које су се већ догодиле,
и обухвата период од 2006-2011 године. Други део рада обухвата један савремени приступ
праћења стања БС, а који је подразумевао превентивне активности у циљу спречавања да се
СН догоде, или пак да њихов број буде што мањи, као и да последице СН које су се догодиле
буду што мање, и обухвата период од 2012-2014 године. Предузеће је начинило кораке ка
успостављању методологије и праћења индикатора безбедности саобраћаја (ИБС), по узору
на методологију и релевантне индикаторе који се прате у Републици Србији. У оквиру
Предузећа анализирани су индикатори институционалних капацитета, који се односе на
брзину, алкохол и психоактивне супстанце, сигурносне појасеве, дневна светла и возило.
ефикасност расположивих капацитета, систематизације, постојању и ефикасности процедура,
стратешких докумената као и ставови водећег менаџмента Предузећа о значају БС. У раду су
презентовани резултати ова два начина праћења стања БС у Предузећу, као и мере и
активности које су предложене за реализацију у циљу унапређења БС, односно пословања у
Предузећу.
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водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд, Србија, zoran.joncic@bvk.rs
joncic.zoran@gmail.com
3
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Abstract: This paper presents an overview of the work activities of service of the control of traffic
safety (SCTS) on the prevention of traffic accidents (TA) of the Public Utility Company '' Belgrade
Waterworks and Sewerage '' (the Company) for the period 2006-2014 year, which consists of two
parts. The primary method of monitoring the traffic safety situation (TS) in the Company accounted
for a traditional way, which is based on the records of the number of TA that have already occurred,
and covers the period from 2006 to 2011 year. The second part includes a modern approach to
monitoring TS, and that brings preventive actions in order to prevent that the TA occur, or for their
number to be as small as possible, and that the consequences of TA that have occurred are less, and
it covers period of 2012-2014 year. The company has made steps towards establishing a monitoring
methodology and traffic safety indicators (TSI), based on the methodology and relevant indicators
that are monitored in the Republic of Serbia. Within the Company were analysed indicators related
to speed, alcohol and psychoactive substances, safety belts, daytime running lights and the vehicle.
The paper presents the results of these two ways of monitoring of TS in the Company, as well as
measures and activities that are proposed to be implemented in order to improve the TS or business
of the Company.
Keywords: traffic safety, indicators, prevention, promotion, efficiency

1.

УВОД

Активности СКБС на превенцији СН у ЈКП БВК за период 2006-2014
година, састоји се из два дела. ПРВИ ДЕО праћења стања БС у Предузећу чинио је
један традиционалан начин који се базирао на евиденцији броја СН које су се већ
догодиле, и обухвата период од 2006-2011 године. Разним истраживањима
прављене су многобројне базе података о овим СН (подаци о броју, месту, датуму и
времену догађања СН, броју повређених, возачима, возилима, путу, окружењу,
врстама СН, узроцима и околностима под којим су се догодиле ове СН.....). Овим
начином праћења стања БС, ниво БС у Предузећу је подигнут на један завидан ниво,
јер је број СН у овом периоду смањен за око 40 %, од 82 СН (2007 године), на 49 СН
(2011 године). Да би стање БС подигли на још виши ниво, није више било довољно
пратити стање БС на овај начин, већ је требало предузети нешто што би условило и
наставило са даљим трендом подизања и побољшања нивоа БС, јер се број СН
задњих година (2010 и 2011) усталио на броју између 49-50 СН на годишњем нивоу.
Истраживањем се дошло до податка да је у овом периоду око 50% возача Предузећа
одговорно за настајање СН, што је упућивало да се треба усмерити на понашање
возача Предузећа. То нешто што је условило и наставило даљи тренд подизања
нивоа БС, а обухвата период од 2012-2014 године, је ДРУГИ ДЕО који је другачији
од првобитног и обухвата један савремени приступ праћења стања БС, а који је
подразумевао превентивне активности у циљу спречавања да се СН догоде, или пак
да њихов број буде што мањи, као и да последице СН које су се догодиле буду што
мање. Предузеће је крајем 2011 године начинило кораке ка успостављању
методологије увођења и праћења индикатора безбедности саобраћаја (ИБС), по
узору на методологију и релевантне индикаторе који се прате у Републици Србији.
У складу са постојећом методологијом евидентирани су и анализирани индикатори
перформанси система који се односе на понашање возача: конзумирање алкохола и
психоактивних супстанци, прекорачења брзине, употребу сигурносних појасева,
употребу дневних светала и техничку исправност возила.
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2.

AНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ЗА ПЕРИОД ОД 2006-2014 .

У периоду од 2006-2014 године у предузећу је забележено 498 СН, у којима је
учествовало 505 возача предузећа и 534 возила предузећа (различит број СН, возача
и возила, је из разлога што је у неким СН учествовао један или више возача, или
једно или више возила). У овим СН је повређено 21 лицe предузећа и оштећено 412
возила предузећа у вредности од око 11.963.775 динара.
Број СН од 2006. до 2014. године
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Слика 1. Годишња расподела СН у ЈКП БВК
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Слика 2. Саобраћајне незгоде са повређенима од 2006. до 2014. г.

На графикону 1 приказана је годишња расподела броја саобраћајних незгода,
гледано за период од 2006-2014 године, а на графикону 2. приказана је расподела
саобраћајних незгода са повређенима. Од укупног броја повређених лица, 10 су
били возачи ЈКП БВК, 11 су били радници ЈКП БВК, њих 4 пешаци, а 15 су били
остали учесници.
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Слика 3. Број повређених у периоду од 2006. до 2014. г.

Може се видети да је највећи број саобраћајних незгода забележен 2007 године,
и то у децембру, што је највероватније последица лошијих зимских услова за
одвијање саобраћаја. Иако је након 2009. године забележен значајан пад у броју
саобраћајних незгода (30-40%), у наредним посматраним годинама уочава се да је
дошло до повећања у броју саобраћајних незгода са повређенима. Највећи број
саобраћајних незгода са повређенима забележен је 2013 (8 повређених).Током
посматраних година највећи број возача који су учествовали у саобраћајним незгодама
били су у сталном радном односу.
Табела 1. Број СН у објектима ЈКП БВК по годинама од 2006. до 2014.
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Бр. саобраћајних незгода

Расподела саобраћајних незгода по врстама од 2006-2014.
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Слика 4. Расподела саобраћајних незгода по врстама од 2006-2014.

Са Графикона 5. на којој је приказано својство возача који су учествовали у
саобраћајним незгодама, може се видети де је у овом периоду забележен већи број
саобраћајних незгода са возачима професионалцима (то су возачи којима је
управљање возилом основно занимање), са изузетком 2006 и 2013 године. Када се
упореде подаци са Графикона 5. гледано за све године заједно, долази се до
закључка да су највећи број саобраћајних незгода имали возачи самовожње (то су
возачи којима управљање возилом није основно занимање) у сталном радном
односу (216), а затим возачи професионалци који су ангажовани са стране (то су
возачи који нису запослени у ЈКП БВК, већ су запослени у другим компанијама које
пружају услуге ЈКП БВК) (141). Ангажовани возачи самовожње учествовали су у
најмањем броју саобраћајних незгода (20).
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Возачи ЈКП „Београдски водовод и канализација“ били су одговорни за настанак
око 50% саобраћајних незгода, гледано за сваку годину засебно, што представља
изузетно забрињавајући податак.
3.

ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Спровођењем поменутих анализа уочени су одређени проблеми који нарушавају
и омeтају безбедно одвијање саобраћаја са возилима предузећа, чиме се нарушава
обављање његове основне делатности. У циљу елиминисања уочених проблема
предложено је утврђивање најприкладнијих индикатора безбедности саобраћаја и
реализација мера и активности које ће ефикасно деловати ради унапређења
безбедности саобраћаја. Избором и праћењем адекватних индикатора безбедности
саобраћаја добијени су основни утисци о нивоу безбедности саобраћаја у предузећу.
У ЈКП БВК су евидентирани и анализирани индикатори безбедности саобраћаја који
се односе на прекорачења дозвољених брзина возила предузећа, употребу
сигурносних појасева возача, сувозача и путника на задњим седиштима, техничку
исправност возила предузећа, конзумирање алкохола и психоактивних супстанци
од стране возача предузећа, употребу дневних светала возила предузећа.
3.1.

Прекорачење брзина возила предузећа

Истраживање везано за брзину кретања возила спроведено је на три различите
локације, односно улице. У одабиру улица у којима је спроведено мерење брзине
кретања возила од пресудног значаја је била чињеница да је на тим локацијама
највећа фрекфенција службених возила ЈКП БВК.
Табела 2. Резултати истраживања брзина

Смер
Прекорачили
дозвољену брзину
Нису прекорачили
дозвољену брзину
Просечна брзина
возила која су
прекорачила
ограничење брзине
% прекорачења
ограничења брзине
за најмање 0 km/h,
% прекорачења
ограничења брзине
за најмање 10 km/h,
Укупно возила
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А
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48,3
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56,8
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300

100%

16,0% 64,0% 84,0% 98,0% 68,0% 28,0%
0,0%

0,0%

50

50

62,0% 76,0% 12,0%
50

50

50

4,0%
50
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3.2.

Употреба сигурносних појасева возача, сувозача и путника на задњем
седишту предузећа ЈКП БВК

Мерења индикатора употребе сигурносних појасева од стране запослених у
предузећу реализовано је на шест локација на којима се очекивала већа фреквенција
возила предузећа. Локације које су обухваћене истраживањем су Улице Водоводска,
Обреновачки пут и Драгослава Срејовића, рампе производног погона Беле Воде,
Макиш и Баново Брдо.
Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на сигурносне појасеве, а
прате се у ЈКП БВК су:
 % 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 предњим седиштима у путничким
аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t) и
 % употребе сигурносних појасева на задњим седиштима у путничким
аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t).
До потребних података дошло се непосредним мерењем употребе сигурносних
појасева у два смера. Један ка граду, други ка производном погону. Измерена је
употреба појасева код возача, сувозача, на предњим седиштима и на задњим
седиштима. Приликом мерења употребе сигурносних појасева службених возила
ЈКП БВК, ограничења су постојање малог броја узорака.
У Табели 3 приказани су резултати истраживања употребе сигурносних појасева
од стране запослених и резултати из истраживања индикатора у Р. Србији.
Примећује се да је проценат употребе сигурносних појасева врло низак у
Републици, као и Београду где се и реализује кретање возила предузећа, али
проценат употребе од стране запослених је скоро три пута испод државног, односно
градског просека.
Табела 3. Резултати истраживања употребе сигурносног појаса

Употреба
сигурносног појаса
Возачи
Сувозачи
На предњим
седиштима
На задњим седиштима

ЈКП
БВК
20,1%
7,6%

БГ
насеље
69,7%
54,8%

Локација
Србија
насеље
64,7%
61,0%

13,8%

62,3%

63,1%

68,1%

1,2%

0,7%

2,2%

3,1%

Србија
укупно
69,9%
65,8%

Посматрано према класи, индикатор употребе појаса код возача, сувозача, на
предњим седиштима и на задњим седиштима у ЈКП БВК припада класи веома ниска
вредност индикатора (ИБС<70%). Посматрано у односу на сва подручја употреба
сигурносног појаса код возача је за приближно две трећине мања. Употреба
сигурносног појаса код сувозача је за приближно једна осмина у односу на сва
подручја.
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3.3.

Техничка исправност возила предузећа

Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на старост возног парка, а
који се прате у оквиру ЈКП БВК су:
 просечна старост возног парка,
 просечна старост возног парка путничких аутомобила,
 % путничких аутомобила млађих од 6 година и
 % путничких аутомобила старијих од 10 година.
Укупан број возила у возном парку предузећа је 448, од чега је 187 путничких
аутомобила, 124 лаких теретних возила (до 3,5t) и 96 тешких теретних возила. У
табели број 3 приказане су вредности индикатора старости возила у возном парку
ЈКП БВК.
Просечна старост возног парка износи 8 година, просечна старост возног парка
путничких аутомобила износи 6,1 година, док проценат путничких аутомобила
млађих од 6 година износи 18,1%, а путничких аутомобила старијих од 10 година
8,7%.
3.4.

Конзумирање алкохола и психоактивних супстанци од стране возача
предузећа

Контрола возача предузећа на алкохол и психоактивне супстанце врши се на
основу годишњих и кварталних планова. Контрола се спроводи на објектима
предузећа на којима се налази највећи број возача и возила: Карабурма, Беле Воде,
Пионир, Душановац, Макиш, Бежанија, Управна зграда (Улица Делиградска) и
Управна зграда (Улица Кнеза Милоша). Време вршења контроле је свим данима у
години у временским интервалима од 07:00 h до 21:00 h.
У периоду од 2011-2014 године утврђено је да је 3 возача предузећа управљало
возилом предузећа под дејством алкохола.
Првобитне контроле су се односиле само на алкотестирање возача, а након
набавке апарата за утврђивање да ли су запослена лица под дејством психоактивних
супстанци (почетком 2012 године), реализује се и ова врста контроле.
Укупан број извршених контрола на алкохол је 483. Укупан број недостатака је
3, што значи да је 3 возача управљало возилом под дејством алкохола. Највише
возача који су управљали под дејством алкохола је било 2013 године.
Укупан број извршених контрола на психоактивне супстанце је 116. Укупан број
недостатака је 7, а детаљном анализом је утврђено да је 5 возача управљало
возилом под дејством психоактивних супстанци (два возача су два пута били
под дејством психоактивних супстанци).
3.5.

Употреба дневних светала возила предузећа

У оквиру ЈКП БВК пратити се и анализира индикатор процента возила предузећа
у саобраћајном току која употребљавају дневна светла. Време реализације контроле
употребе дневних светала од стране возача предузећа је свим данима у години у
временским интервалима од 700 h до 2100 h, ка истим локацијама на којима се
контролисала и присуство алкохола и психоактивних супстанци.
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Укупан број извршених контрола употребе дневних светала возача предузећа је
255. При реализацији ове контроле нису евидентирани недостаци, што значи да су
сви контролисани возачи управљали возилом на прописан начин. проценат возила
предузећа у саобраћајном току који употребљавају дневна светла је 100%.
4.

ДИСКУСИЈА СПРОВЕДЕНИХ АНАЛИЗА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА И
ЗА ПОВЕЋАЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈКП БВК

Овај други део ИСТРАЖИВАЊА је другачији од првобитног, и обухватио је
један савремени приступ праћења стања БС, и подразумевао је превентивне
активности у циљу спречавања да се СН догоде, или пак да њихов број буде што
мањи, као и да последице СН које су се догодиле буду што мање.
Предузеће је начинило кораке ка успостављању методологије увођења и
праћења индикатора безбедности саобраћаја (ИБС), по узору на методологију и
релевантне индикаторе који се прате у Републици Србији. У складу са постојећом
методологијом евидентирани су и анализирани индикатори перформанси система
који се односе на понашање возача: конзумирање алкохола (повећан број контрола
којима је у 2013 години утврђено да је три возача предузећа било под дејством
алкохола) и психоактивних супстанци (почетком 2012 године набављен је апарат
којим се врши контрола возача да ли су под дејством психоактивних супстанци) и
утврђено је да су 5 возача била под дејством психоактивних супстанци, прекорачења
брзине (позајмљен радар са Криминалистичке Полицијске Академије и вршено
истраживање на више локација-у плану је још сличних акција), употребу
сигурносних појасева, употребу дневних светала и техничку исправност
возила. Анализом ових показатеља БС анализирани су сви параметри ових
истраживања и евидентираних СН и њихових последица у периоду од 2012-2014, а
резултати су:
 3 возача предузећа било под дејством алкохола
 5 возача предузећа било под дејством психоактивних супстанци
 око 60 % контролисаних возача предузећа прекорачило је прописану
брзину,
 око 20% возача, око 7,6% сувозача и око 1,2% путника на задњим
седиштима користи сигурносни појас
 број СН на крају 2014 је 28 СН, што је мање за више од 40% од броја
СН на крају 2011 (49), а мање за око 64% од броја СН на крају 2007 (82)
Анализом ових истраживања потврђена је сумња да у Предузећу постоје
запослени који су под дејством алкохола и психоактивних супстанци. Сумње су
биле оправдане, што указује на обавезу да се са започетим акцијама настави још
интезивнијим темпом. Овакав приступ БС има за циљ да унапреди и побољша
организацију саобраћајне делатности и пословање Предузећа, не само кроз
деловање на возаче Предузећа, већ и кроз анимирање целокупног менаџмента
Предузећа да се активно укључи и успостави стабилан систем стратешког
управљања БС у Предузећу
Избором и праћењем адекватних индикатора безбедности саобраћаја добијају се
основни утисци о нивоу безбедности саобраћаја у предузећу. Да би заживео
одговоран однос према саобраћајним активностима у предузећу, потребно је на
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адекватан начин приближити економски интерес послодавца у спровођењу
методологије унапређења безбедности саобраћаја тј. да руководство предузећа
схвати важност, како стратешких докумената и процедура везаних за безбедност
саобраћаја, тако и индикатора безбедности саобраћаја. Овакав рад има и циљ да
покаже да се може стратешки управљати безбедношћу саобраћаја и да приближи
тему и значај безбедности саобраћаја свим заинтересованима, како би се уверили да
је њихов удео у спровођењу оваквих мера и активности неопходан.
5.

ЗАКЉУЧАК

Уобичајено је да одговорност за безбедност у друмском саобраћају у највећој
мери сносе појединци-учесници, који имају одговорност за понашање обавезу да не
угрожавају остале учеснике у саобраћају. Ипак, често те ситуације превазилазе
могућности појединаца, јер су у оквиру система мале толеранције за исправљање
људских грешака и лоших процена. Такав став ЈКП БВК покушава да промени, јер
највећа резерва лежи код стручних лица и институција система (руководства
предузећа) које се баве овим проблемом. Они морају преузети већу одговорност,
како би се транспортни систем подигао на виши ниво безбедности. Неопходан је
СИСТЕМ са већом толеранцијом на људске грешке, јер такво понашање не би
требало да доводи до великог броја саобраћајних незгода, што смо и показали
овим радом и потврдили да се безбедношћу саобраћаја може стратешки
управљати. Свако стратешко управљање безбедношћу саобраћаја има за циљ да
елиминише сва нежељена понашања учесника у саобраћају (вожња под дејством
алкохола и психоактивних супстанци, вожња преко прописане брзине, неупотреба
сигурносних појасева, употреба технички неисправних возила...итд.), а са друге
стране да анимира возаче да почну да размишљају на начин којим ће безбедно
учествовати у саобраћају. Овакав приступ БС има за циљ да унапреди и побољша
организацију саобраћајне делатности и пословање предузећа, не само кроз деловање
на возаче Предузећа, већ и кроз анимирање целокупног менаџмента Предузећа да
се активно укључи и успостави стабилан систем стратешког управљања БС у
Предузећу
6.
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АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ ВОЗАЧА ПРЕ И ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕ ЗБС-А
ROAD SAFETY ANALYSIS OF YOUNG DRIVERS BEFORE AND
AFTER CHANGES IN RSL
Душко Пешић 1, Мирослав Росић2
Резиме: Имајући у виду у број и последице саобраћајних незгода у којима учествују млади
возачи у Србији, у раду су анализирани фактори који доприносе настанку саобраћајних
незгода са учешћем младих возача. Анализирани су резултати примене Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (ЗБС-а) са аспекта саобраћајних незгода у којима учествују млади
возачи и то број и последице саобраћајних незгода четири година пре и четири година после
ступања на снагу ЗБС-а. На основу спроведене анализе измерени су ефекти примене ЗБС-а и
дати предлози за побољшање безбедности младих возача у Србији.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, млади возачи, саобраћајне незгоде, фактори
Abstract: Having in mind number and consequences of road accidents with young drivers in Serbia,
factors which contribute road accidents occurrence with participation of young drivers are analyzed.
In this paper we analyzed results of Road Safety Law application from aspect of road accidents with
young drivers, and thus number and consequences of traffic accidents for five years before and after
RSL came into force. According to conducted analysis effects of RSL are measured, and also
suggestions for improvement of young driver’s safety in Serbia are given.
Keywords: road safety, young drivers, road accidents, factors
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1.

УВОД

Возачи старости до 25 година чине око једну десетину становништва у земљама
OECD3-a, али представљају више од четвртине возача погинулих у саобраћајним
незгодама. Истраживања у САД-у и Холандији показала су да на сваких десет
погинулих младих возача, тринаест путника или других учесника у саобраћају,
такође, погине у истим саобраћајним незгодама. Стопа смртности младих возача је
обично двоструко већа од стопе смртности старијих возача. Возачи са једном
годином возачког искуства изазивају три пута више саобраћајних незгода него
возачи са више година возачког стажа. Млади возачи имају релативно висок ризик
од настанка незгода и тежих повреда.
Аустралијска студија (Chen et al., 2010) која је анализирала саобраћајне незгоде
са учешћем младих возача, за период од 1997 до 2007. године је показала да је стопа
страдања младих возача значајно смањена у претходној деценији, са просечно 5%
смањења сваке године. Међутим, упркос овим побољшањима и спровођењем низа
стратегија, млади возачи су и даље заступљени у саобраћајним незгодама са
погинулим лицима, што представља 25% од укупног броја смртних случајева у
2008. години, али и 15% од укупног броја возача. Укупно, током десетогодишњег
периода испитивања, број погинулих младих возача је био 644, што чини просечну
стопу од 0,92 смртних случајева на 10.000 возача. Уопште, број младих возача који
су погинули је осцилирао, али се и постепено смањивао током времена, са изузетком
у 2006, када је погинуло 77 младих и када је било повећање од 40% у односу на
претходну годину. С обзиром на то стопа смртности се кретала, од 1,13 у 1997 до
0,66 у 2007 (на 10.000 возача), са највишом стопом у 2006 (1,20).
Саобраћајнe незгоде са погинулим лицима су водећи узрок смрти за тинејџере у
Северној Дакоти (Vachal K. et al, 2009). Возачи старости од 14-17 година
представљају око 4% возачког становништва и учествују у 10% од укупног броја
незгода. Многе државе смањују број погинулих у саобраћају подизањем старосне
границе за добијање дозволе и увођењем ограничења за коришћење дозволе, као и
подстицањем употребе сигурносног појаса. Истраживања су показала да је стопа
незгода код младих возача пала oд 6% до 40% у државама где су наведене одредбе
биле на снази најмање 10 година. Повећање старосне границе за добијање дозволе
и утицај искуства смањују ризик од незгоде. Према истраживању (Shope et al., 2008;
Ballesteros et al., 2002; Waller et al., 2001), возачи стари 14 година имају 3,1 пута веће
шансе од возача старости 17 година да погину или буду тешко повређени. Возачи
старости 16 година имају 1,5 пута већу шансу за смрт или инвалидност од возача
који су само годину дана старији. Истраживање је показало да млади возачи који не
користе сигурносни појас имају 165 % већи ризик да погину или задобију теже
повреде у незгодама, без обзира што у Дакоти постоји примарни закон који се
односи на обавезу коришћења појасева.
У Великој Британији (Department for transport in Great Britain, 2009) је у 2009.
години пријављено 163.554 саобраћајних незгода, а у око 26 %, односно у преко
42000 је био укључен најмање један млад возач аутомобила старости од 17 до 24
године. Иако чине 12% свих возача у Великој Британији, млади возачи су више него
остали возачи заступљени у саобраћајним незгодама и у незгодама које за
Organisation for Economic Co-Operation and Development (Организација за економску кооперацију и
развој).

3
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последицу имају теже повреде и погинуле. Анализа незгода у Великој Британији
(Department for transport in Great Britain, 2009) показује да постоји велики проценат
незгода које укључују најмање једног младог возача, а подаци су следећи: погинуло
је 564 младих што чини 25% од укупних смртних случајева у друмском саобраћају;
6329 је лакше или тешко повређено, што чини 24% од укупног броја повређених,
59094 је лакше повређено, што чини 30% свих повреда; погинуо је 191 млади возач
аутомобила, што чини 27% свих погинулих возача аутомобила, а 2026 младих
возача аутомобила је лакше или теже повређено, што чини 27% од свих возача
аутомобила.
Број погинулих или тешко повређених у незгодама у којима су укључени млади
возачи се постепено смањивао од 1994-2008. године, али је број погинулих и даље
остао велики проблем (Department for transport in Great Britain, 2009).. Смањење
броја погинулих младих возача у незгодама бележи постепени пад до 2000 године,
затим раст до 2006 године и поновно смањење до 2009. године. Број погинулих је
смањен за 22 % 2008 у односу на 2007, а затим још за 11% 2009. у односу на 2008.
годину. У односу на просек из периода од 1994-1998, број повређених младих возача
је за 52 % нижи у 2009. години, а број погинулих за 43 % (Department for transport in
Great Britain, 2009). У 2009. години највећи број незгода које укључују младе возаче
аутомобила се догађао петком, а најмање недељом, док се већина незгода са тешким
последицама догодила у суботу (Department for transport in Great Britain, 2009).
Радним данима се већина незгода које укључују младе возаче аутомобила догодила
током јутарњих и вечерњих часова, а викендом током поподнева. Већи проценат
незгода са младим возачима се догодио између 8 увече и 4 ујутру у петак / суботу и
субота / недеља (10%) у односу на све незгоде (7%).
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Под младим возачима у саобраћају се у смислу овог истраживања сматрају особе
које имају од 17 до 24 година старости. Истраживање обухвата све младе учеснике
у саобраћају, без обзира на њихово својство учествовања у саобраћајној незгоди.
Истраживање је спроведено обрадом података о учешћу младих возача у
саобраћајним незгодама који су достављени од стране МУП-а Србије за временски
период од 2006. до 2013. године, a простор истраживања је територија Републике
Србије.
Анализа младих возача пре и после примене новог Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (у даљем тексту ЗБС) из 2009. године обухвата разлике у
смислу врсте саобраћајне незгоде у којима учествују млади возачи, последица које
задобијају, дана у недељи и месеца у години у којима се догађају саобраћајне
незгоде са младим возачима, као и месту догађања саобраћајних незгода са младим
возачима. Анализом резултата у првом делу обухвата све младе учеснике у
саобраћају који су у тренутку саобраћајне незгоде имали између 17 и 24 године и
саобраћајне незгоде у којима су млади учествовали, без обзира на својство
учествовања у саобраћајној незгоди. У другом делу, анализа резултата посматране
су само саобраћајне незгоде у којима су возачи били млади, и које су за последицу
имале смрт неког лица у односу на месеце у години, дане у недељи и часове у току
дана.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

Укупан број саобраћајних незгода у којима су учествовали млади је након 2010.
године (почетак ЗБС-а у потпуности) константно опадао. Највећи пад је у броју
саобраћајних незгода са материјалном штетом приметан је у 2010. години за око
36% мање него у 2009. години. Последица драстичног смањења број саобраћајних
незгода са материјалном штетом може бити последица измена у ЗБС-у према којима
се за саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом (до 200.000 динара) може
попунити Европски извештај, и такве саобраћајне незгоде не евидентира МУП
(осим ако један од учесника захтева вршење увиђаја), већ Осигуравајуће куће.
Имајући у виду да су пре 2010. године, саобраћајне незгоде са материјалном штетом
увек чиниле преко 65% укупног броја саобраћајних незгода са младима, опадање
броја саобраћајних незгода са материјалном штетом је у највећој мери утицало и на
опадање укупног броја саобраћајних незгода са младим учесницима у саобраћају4.
Број саобраћајних незгода са погинулим лицима опада 2010. године (за око 18%),
али расте 2011. године (14%), 2012. године опада за око 16%, да би се 2013. годино
догодило пет више саобраћајних незгода са младима у односу на 2012. годину.
Табела 1. Број саобраћајних незгода по врсти незгоде у којима су учествовали млади у
периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

СН ПОГ
СН ПОВ
СН МШ
Укупно

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

247
4451
11799
16497

249
5341
12668
18258

238
5287
11171
16696

188
4841
9959
14988

154
4211
6328
10693

176
3899
4980
9055

147
3531
4051
7729

152
3541
3777
7470

1551
35102
64733
101386

У периоду од 2006-2013. године погинуло је укупно 879 младих, односно готово
свако седмо погинуло лице је млади учесник у саобраћају. Позитивно је, посматрано
са аспекта безбедности саобраћаја што је број лако повређених лица и тешко
повређених лица у константном опадању почевши од 2007. године. Опадајући низ у
броју погинулих младих учесника у саобраћају је прекинут 2011. године (101
погинули младих учесника у саобраћају), што је пораст од 18,8% у односу на 2010.
годину. Значајан пораст броја погинулих младих у 2011. години је неочекиван,
посебно имајући у виду да се ради о другој години примене новог ЗБС-а.
Карактеристично је да до краја анализираног периода 2013. године, број погинулих
младих возача и даље готово на истом нивоу као и 2010. године (за један мање
погинули млади учесник у саобраћају).
Највећи пад у броју погинулих, тешко телесно повређених, лако телесно
повређених па и у укупном броју настрадалих младих учесника у саобраћају
забележен је 2010. године, која представља прву годину примене новог ЗБС-а.
Највећи забележен пад у броју погинулих лица (-22,7%) је 2010. године, када је број
погинулих младих учесника у саобраћају износио 85, а претходне 2009. године 110.
Број погинулих младих учесника у саобраћају у 2013. години (84) је најмањи број
погинулих младих возача за целокупни посматрани период (2006-2013. године). Пад
у броју погинулих младих учесника у саобраћају у 2010. години је може бити
4

Без обзира на својство учесника у саобраћајној незгоди.
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последица само примене нових прописа за возаче почетнике (са пробном возачком
дозволом), чији ефекат слаби већ наредне 2011. године, да би се касније поновио
значајнији пад 2012. и 2013. године, а што може бити последица интензивније
принуде, сређивања система обуке у ауто-школама, или превентивних програма.
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Слика 1. Број саобраћајних незгода са погинулим и повређеним младим учесницима у
саобраћају у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији
Табела 2. Процентуална заступљеност различитих врста саобраћајних незгода у којима су
учествовали млади у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

СН МШ
СН ПОВ
СН ПОГ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

1,5
27,0
71,5

1,4
29,3
69,4

1,4
31,7
66,9

1,3
32,3
66,4

1,4
39,4
59,2

1,9
43,1
55

1,9
45,7
52,4

2,0
47,4
50,6

1,5
27
71,5

Табела 3. Структура настрадалих младих учесника у саобраћају према тежини последица
у периоду од 2006-2013 године у Републици Србији

ПОГ
ТТП
ЛТП
Укупно

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

117
910
3366
4393

156
978
4261
5395

134
947
4204
5285

110
880
4005
4995

85
666
3470
4221

101
616
3133
3850

92
564
2902
3558

84
505
2887
3476

879
6066
28228
35173

Табела 4. Ланчани индекс промене вредности броја настрадалих младих према тежини
последица у периоду од 2006-2013 године у Републици Србији

ПОГ
ТТП
ЛТП
Укупно

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

33,3
7,5
26,6
22,8

-14,1
-3,2
-1,3
-2,0

-17,9
-7,1
-4,7
-5,5

-22,7
-24,3
-13,4
-15,5

18,8
-7,5
-9,7
-8,8

-8,9
-8,4
-7,4
-7,6

-8,7
-10,5
-0,5
-2,3
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ЛТП

Слика 2. Структура настрадалих младих учесника у саобраћају према тежини
последица од 2006-2013. године у Републици Србији

Анализа свих погинулих лица у саобраћајним незгодама у којима су возачи били
млади старости између 17 и 24 године старости, указује да у просеку око 20,9% свих
погинулих лица у посматраном периоду (2006-2013. године) погине у саобраћајним
незгодама у којима је возач била млада особа (било да су били у возилу са младим
возачем, у другом возилу, или учестовали у саобраћајној незгоди као пешак).
Највећи проценат погинулих у саобраћајним незгодама са младим возачима
забележен је 2006. године (22,6%). Међутим, анализом нису уочљиве значајне
промене пре и после примене новог Закона. Наиме и након примене новог Закона о
безбедности саобраћаја на путевима постоје године у којима је више од 1/5 свих
погинулих лица погинуло у саобраћајној незгоди у којој је учествовао и млад возач.
Табела 5. Укупан број свих погинулих лица у саобраћајним незгодама у којима су возачи
били млади од 17-24 године у односу на укупан број погинулих.

ПОГ Млади

5

ПОГ Укуп.6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

206
22,6%
911

213
22.0%
968

193
21,3%
905

165
20,4%
809

123
18,6%
660

160
21,9%
731

140
20,3%
688

124
19,1%
650

1324
20,9%
6322

Млади учесници у саобраћају најчешће страдају као возачи у саобраћајним
незгодама (око 50%), а затим као путници (око 40%). Процентуално највише
погинулих младих возача има у 2009. години (54,5%). Након пада у процентуалној
заступљености младих возача у укупном броју погинулих младих учесника у
саобраћају 2010. године (47,1%), почевши од 2011. године до краја анализираног
периода увек преко 50% свих погинулих младих учесника у саобраћају погине у
саобраћајној незгоди у својству возача. Млади су као путници највише страдали и
то знатно више у односу на све остале године у 2008. години (46,3%). Број
погинулих младих возача је најмањи у 2010. години за целокупни посматрани
5
6

Сва погинула лица у саобраћајним незгодама у којима је возач било младо лице од 17-24 године.
Укупан број погинулих.
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период (40 погинулих младих возача). Ако се упореди период од 2006-2009. године
са периодом од 2010-2013. године, структура погинулих младих учесника у
саобраћају у зависности од својства учествовања у саобраћајној незгоди је
уједначена и не одступа од приказаних просека за цео посматрани период.
Табела 6. Број погинулих младих учесника у саобраћају у односу на својство учествовања у
саобраћајној незгоди у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

Возачи
Пешаци
Путници
Укупно

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

60
13
44
117

74
21
61
156

66
6
62
134

60
8
42
110

40
8
37
85

54
8
39
101

46
9
37
92

42
10
32
84

442
83
354
879

Табела 7. Процентуално учешће броја погинулих младих учесника у саобраћају у односу на
својство у саобраћајној незгоди у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

Возачи
Пешаци
Путници

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

51,3
11,1
37,6

47,4
13,5
39,1

49,3
4,5
46,3

54,5
7,3
38,2

47,1
9,4
43,5

53,5
7,9
38,6

50
9,8
40,2

50
11,9
38,1

50,3
9,4
40,3

Табела 8. Број погинулих младих учесника у саобраћају у односу на категорију возила у
саобраћајној незгоди у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

Пут. аутом.
Мотоцикл
Остало
Укупно

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

83
9
12
104

94
26
15
135

95
23
10
128

62
29
11
102

57
11
9
77

64
13
16
93

54
21
8
83

54
8
12
74

563
140
93
796

У просеку око 70,7% погинулих младих особа изгуби живот у путничком
аутомобилу, или од стране путничког аутомобила (нпр. као пешак). Највише младих
је погинуло у мотоциклу или од стране мотоцикла 2009. године (28,4%), али и 2012.
године (25,3%), и то две године након примене Закона о безбедности саобраћаја.
Постоје значајне осцилације у процентуалној заступљености погинулих младих
лица у вези са мотоциклом, и осцилује о 8,7% (2006. година), све до 28,4% 2009.
године.
Табела 9. Процентуално учешће погинулих младих учесника у саобраћају у односу на
категорију возила у саобраћајној незгоди у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

Пут. аутом.
Мотоцикл
Остало

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Укупно

79,8
8,7
11,5

69,6
19,3
11,1

74,2
18
7,8

60,8
28,4
10,8

74,0
14,3
11,7

68,8
14
17,2

65,1
25,3
9,6

73
10,8
16,2

70,7
17,6
11,7

Највише саобраћајних незгода са младим возачима у којима има погинулих лица
се у просеку за целокупан период догађа у јулу и августу (око 12% по сваком
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наведеном месецу у односу на укупан број СН са младим возачима у којима су
настале смртне последице). Карактеристично је да број саобраћајних незгода са
младим возачима у којима има погинулих лица различито осцилује по месецима у
зависности од посматране године, а најмање саобраћајних незгода са младим
возачима се догоди у фебруару (у просеку око 3,2%). Резултати у последње две
анализиране године (2012. и 2013. године) указују да се процентуално највише
саобраћајних незгода са погинулим лицима и младим возачима догодило у августу
(преко 15%), 2011. године у јулу (15,8%), 2010. године у септембру (13%).

Јун

Јул

Август

7,0
7,8
9,1
9,7
8,7
4,3
9,0
9,2
8,0

10,2
7,8
9,1
13,1
4,3
10,8
9,9
4,6
9,0

8,1
7,2
10,3
6,9
6,1
8,6
9,0
9,2
8,2

10,8
16,7
12,0
13,8
10,4
15,8
11,7
7,3
12,6

9,1
10,0
14,3
13,8
12,2
12,2
15,3
15,6
12,5

9,7
6,7
5,7
11,0
13,0
12,9
11,7
11,9
9,9

Децембар

Мај

5,4
6,7
3,4
6,2
6,1
5,8
6,3
3,7
5,4

Новембар

Април

3,2
5,0
4,0
1,4
4,3
2,9
0,0
3,7
3,2

Октобар

Март

7,5
4,4
5,7
4,8
6,1
5,0
6,3
10,1
6,1

Септембар

Фебруар

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
УКУПНО

Јануар

Табела 10. Процентуална заступљеност саобраћајних незгода са погинулим лицима и младим
возачима по месецима у току године у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

9,7
11,7
10,3
8,3
11,3
8,6
7,2
11,9
9,9

12,4
8,9
9,7
4,8
13,9
7,2
7,2
9,2
9,2

7,0
7,2
6,3
6,2
3,5
5,8
6,3
3,7
5,9

Анализа саобраћајних незгода са младим возачима по данима у току недеље не
указује на значајна одступања пре и после примене новог ЗБС-а, односно на
законитости промене пре и после примене новог Закона о безбедности саобраћаја
на путевима у одређеним данима у недељи. Наиме, највише саобраћајних незгода са
погинулим лицима и младим возачима догоди се у просеку за целокупан период у
суботу (20,7%), затим у недељу (18,9%) и понедељак (14,2%), а најмање уторком
(10,2%). Другим речима, петком и данима викенда, у просеку за целокупни
посматрани период догоди се 52,6% свих саобраћајних незгода са младим возачима
у којима има смртних последица. У периоду од 2006-2009. највише саобраћајних
незгода са младим возачима у којима има смртних последица догађа се у суботу и у
недељу (по око 19% по сваком дану), док у периоду од 2010-2013. године, значајно
више у односу на све остале дане у недељи, највише саобраћајних незгода са младим
возачима у којима има смртних последица се догоди у суботу (скоро 23%).
Током целокупног посматраног периода од 2006-2013. године, највише
саобраћајних незгода са младим возачима у којима има смртних последица
догодило се у току једног сата после поноћи (7,5%) свих саобраћајних незгода са
младим возачима у којима има погинулих лица. Након почетка примене новог ЗБСа, од 2010-2013. године, у просеку се око 8% свих саобраћајних незгода годину један
сат након поноћи, а у периоду од 2006-2009. године два сата после поноћи (око
7,5%).
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Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
УКУПНО

Понедељак

Табела 11. Процентуална заступљеност саобраћајних незгода са младим возачима по
данима у току недеље у периоду од 2006-2013. године у Републици Србији

16,1
15,6
11,4
15,2
13,9
10,1
18,0
13,8
14,2

12,4
7,8
9,7
9,7
14,8
8,6
9,9
9,2
10,2

11,3
11,1
9,7
14,5
11,3
7,2
12,6
11,9
11,1

9,1
11,1
12,6
12,4
20,0
10,1
11,7
10,1
11,9

11,8
17,8
15,4
11,0
7,8
16,5
9,9
10,1
13,0

20,4
19,4
17,1
19,3
20,9
28,8
18,0
22,9
20,7

18,8
17,2
24,0
17,9
11,3
18,7
19,8
22,0
18,9

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Најзначајнији резултати анализе младих учесника у саобраћају пре и после
измена ЗБС-а су:
 Свеукупно посматрано мање саобраћајних незгода са младим лицима и
мање настрадалих младих је у периоду од 2010-2013. године у односу на
период од 2006-2009. године.
 Није успостављен константан опадајући тренд у броју саобраћајних незгода
са погинулим и повређеним лицима у којима су учествовала млади.
 Успостављен је опадајући тренд у броју лако и тешко повређених
младих учесника у саобраћају, али не и броју погинулих, са
карактеристичним порастом у 2011. години, што потенцијално указује
на ограничени домет закона за повећање нивоа безбедности саобраћаја.
 Број погинулих младих учесника у саобраћају 2013. године је готово на
истом нивоу из 2010. године.
 Око 20% свих погинулих лица у току године, погине у саобраћајним
незгодама са младим возачем.
 Млади најчешће погину у саобраћајној незгоди у својству возача (око
50% свих погинулих младих учесника у саобраћају), што није
промењено пре и после промене ЗБС-а.
 Млади у највећем проценту погину у путничком аутомобилу, или од
стране путничког аутомобила (70,9% у просеку за целокупан период).
 Иако број саобраћајних незгода са смртним последицама и младим
возачима осцилује по месецима у зависности од анализиране године, као
најризичнији месеци издвајају се јул и август.
 Пре промене ЗБС-а, највише саобраћајних незгода са младим возачима
и смртним последицама догађало се у суботу и недељу, а након промене
у Суботу и то значајно више у односу на све остале дане.
 Први сати након поноћи су сати у којима се догоди највише
саобраћајних незгода са смртним последицама у којима су учествовали
млади возачи и то један сат после поноћи након промене ЗБС и два сата
после поноћи пре промене ЗБС.
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5.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА

Млади учесници у саобраћају представљају једну од најугроженијих категорија
учесника, а млади возачи имају релативно висок ризик од настанка незгода и тежих
повреда у односу на остале старосне категорије учесника у саобраћају. У Србији,
након новог ЗБС-а, постоји опадајући тренд у броју лако повређених и тешко
повређених младих учесника у саобраћају. Међутим, код броја погинулих младих
учесника у саобраћају није успостављен константан опадајући тренд и постоје
знатне осцилације током година, што указује на недостатак квалитетних
управљачких мера усмерених ка младим учесницима у саобраћају као циљној групи.
Сваки седми погинули учесник у саобраћају је старости од 17-24 године, а око 20%
свих погинулих лица погине у саобраћајној незгоди у којој је младо лице било возач.
Иако је свеукупно посматрано мање људи страдало у истом периоду након примене
новог ЗБС, приказани резултати не указују на значајне промене, а посебно чињеница
да је број погинулих младих учесника у 2013. години готово на истом нивоу из 2010.
године. Сходно поменутом, потребно је:
 Изаћи из оквира феноменолошке анализе представљене у раду која даје
само улазне смернице за препознавање угрожености младих и смернице
за рад полиције. Потребно је извршити дубинску анализу најмање сваке
саобраћајне незгоде у којој су погинули млади, са циљем сагледавања
свих околности које до тог страдања доводе.
 Репресивне активности, али и превентивне ка младима треба усмерити
ка младим возачима (својство учесника у незгоди), и то у суботу, током
јула и августа месеца, и посебно у првим часовима после поноћи.
Посебно угрожени млади возачи су млади возачи у путничким
аутомобилима. Мере усмерене ка младим возачима морају бити
континуалног карактера, а не тренутног.
6.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА И УЗРОКА
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ИСТРАЖИВАЊЕ
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTRIBUTORY FACTORS AND
CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS - PILOT RESEARCH
Драгослав Кукић1, Јелена Милошевић2, Далибор Пешић3, Ивица Булатовић4
Резиме: Досадашњим начином прикупљања података о саобраћајним незгодама у Републици
Србији предвиђено је да полицијски службеник на основу своје процене опредељује узрок
саобраћајне незгоде. Једна од новина која је у фази увођења у систем евидентирања података
о саобраћајним незгодама МУП-а Републике Србије је прикупљање података о утицајним
факторима који су допринели настанку саобраћајне незгоде. Према новом моделу могуће је
одабрати више фактора за које полицијски службеник процени да су утицали на настанак
саобраћајне незгоде. Предложени модел утицајних фактора је проистекао из британског
модела прикупљања података на увиђајима саобраћајних незгода. У раду је представљено
пилот истраживање које је спроведено у новембру 2014. године на подручју ПУ за град
Београд, у ком је учествовало седам полицијских службеника саобраћајне полиције који раде
на пословима вршења увиђаја. Полицијски службеници су истовремено, за сваку саобраћајну
незгоду, опредељивали узроке према постојећем моделу и утицајне факторе према
предложеном – новом моделу. У раду је приказан резултат извршене упоредне анализе
опредељених узрока и утицајних фактора за сваку евидентирану саобраћајну незгоду.
Приказана је разлика између фактора и узрока који су опредељени за исту саобраћајну
незгоду, чиме су указане предности прикупљања податка о утицајним факторима, за разлику
од досадашњег начина прикупљања података о узроцима саобраћајних незгода.
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Abstract: According to the current way of collecting data on road accidents in the Republic of
Serbia, police officer identifies the cause of the accident based on his assessment. One innovation
that is being implemented in system of data collecting on road accidents of the Ministry of Interior
of the Republic of Serbia is collecting of factors that have contributed to the occurrence of a traffic
accident. According to the new model, it is possible to select multiple factors for which police officer
assess that they have had the impact on the occurrence of road accident. The proposed model of
factors that have contributed to the occurrence of road accident emerged from the British model of
data collecting from the scene of a road accident. In this paper it is presented pilot research,
conducted in November 2014 on the territory of Belgrade Police Department, in which seven police
officers working on investigation of road accidents took part. For each road accident police officers
have simultaneously identified cause according to current model, and contributory factors according
to proposed – new model. In this paper there are presented the results of conducted comparative
analysis of identified causes and contributory factors, for each evidenced road accident. There is
shown difference between the factors and causes that have been chosen for the same road accident.
That way it is pointed on advantages of collecting data on contributory factors, unlike the current
way of collecting data on causes of road accidents.
Keywords: contributory factor, cause, mistake, road safety.

1.

УВОД

Фактори који доприносе настанку саобраћајних незгода су догађаји и радње које
имају директан или индиректан утицај на настанак саобраћајних незгода. Они
показују зашто се саобраћајне незгоде догађају и, што је још важније, дају нам
наговештаје о томе како саобраћајне незгоде могу бити спречене (Кукић и др., 2013).
Са друге стране, база података саобраћајних незгода МУП-а је и даље једини
званичан скуп података на основу којих се статистички прате узроци и/или грешке
учесника у саобраћајним незгодама. Дефинисање узрока и/или грешака врши се од
стране саобраћајне полиције која је обавила увиђај или обезбеђивала место
саобраћајне незгоде. У највећем броју случајева избор узрока и грешке је
субјективне природе и зависи од полицијског службеника саобраћајне полиције,
који по повратку у станицу врши унос података у базу података саобраћајних
незгода, на основу претходно попуњеног упитника на лицу места саобраћајне
незгоде.
Предмет рада су утицајни фактори (енг. Contributory factors) који доприносе
настанку саобраћајних незгода, који се прикупљају од стране увиђајних екипа
саобраћајне полиције за потребе анализе процеса догађања незгоде.
Циљ рада је сагледавање предности и евентуалних недостатака прикупљања
података о утицајним факторима, за разлику од постојећег начина прикупљања
узрока и/или грешака приликом увиђаја саобраћајних незгода.
О предложеном моделу прикупљања утицајних фактора (британски модел), као
и о подели узрока и грешака у актуелној бази података саобраћајних незгода,
детаљно је писано у раду „Прилог дефинисању појма и поделе узрока настанка
саобраћајних незгода у Републици Србији“ (Кукић, Д. и др., 2013).
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2.

РЕТРОСПЕКТИВА

Након реализације пројекта „Приручник за праћење основних обележја
саобраћајних незгода у складу са CADaS5 препорукама Европске комисије“ (АБС6 ,
СФ7 , 2014), у Републици Србији је покренут пројекат „Унапређење квалитета
прикупљања и уноса података у базу података о саобраћајним незгодама“ (АБС,
2014b). У оквиру овог пројекта важно место заузима прикупљање података о
утицајним факторима који су допринели настанку саобраћајне незгоде.
Прикупљање података о утицајним факторима треба да замени постојећи начин
прикупљања података о узроцима и/или грешкама који се тренутно анализирају из
базе података саобраћајних незгода.
Постојећи начин прикупљања података о узроцима и грешкама појавио се 1996.
године, а први доступни подаци у бази података саобраћајних незгода МУП-а
Републике Србије датирају из 1997. године. Постојећи начин прикупљања „узрока
и грешака“ није упоредив са највећим бројем земаља чланица Европске уније. У
највећем броју земаља Европске уније саобраћајна полиција прикупља податке о
утицајним факторима у процесу настанка саобраћајне незгоде. То у ствари значи да
саобраћајна полиција за једну саобраћајну незгоду у базу података уноси више
информација о утицајним факторима који су у мањој или већој мери допринели
настанку незгоде. Сваки утицајни фактор може бити узрок саобраћајне незгоде, док
је суд институција која даје коначну одлуку о кривици. Практично, утицајни фактор
који је по мишљењу суда у највећој мери допринео настанку незгоде, може се
тумачити као узрок незгоде. На основу базе података саобраћајних незгода се врше
статистичке анализе и припремају извештаји о утицајним факторима саобраћајних
незгода и то су најчешће једини званични подаци.
2.1.

Преглед изабране литературе

Без развијених база података о саобраћајним незгодама није могуће квалитетно
управљати безбедношћу саобраћаја, није могуће квалитетно одредити узроке
саобраћајних незгода, околности и последице. Европска комисија је у свом
документу Европски акциони програм безбедности саобраћаја – Halving the number
of road accident victims in the EU by 2010: Shared responsibility (2000), промовисала
важност развоја база података о обележјима безбедности саобраћаја.
Проблем компатибилности и уједначавања методологија у прикупљању и
складиштењу података о обележјима безбедности саобраћаја, је и тада био
присутан, као и данас (Lyons et al., 2008).
Британско министарство транспорта објавило је у оквиру анализе прикупљања
статистичких обележја саобраћајних незгода модел прикупљања података о
утицајним факторима који доприносе настанку саобраћајних незгода (Department
for Transport, GB, 2011). Овај модел је послужио као основа за предлог новог модела
прикупљања података о утицајним факторима у Републици Србији.
Реализацијом пројекта „Приручник за праћење основних обележја саобраћајних
незгода у складу са CADaS препорукама Европске комисије“ (АБС , СФ , 2014,
Common Accident Data Set – Основни сет података о саобраћајним незгодама
АБС – Агенција за безбедност саобраћаја
7
СФ – Саобраћајни факултет у Београду
5
6
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ERSO, 2011) препозната је важност увођења утицајних фактора уместо постојећих
узрока и/или грешака, које прикупљају полицијски службеници саобраћајне
полиције приликом вршења увиђаја.
3.

МЕТОДОЛОГИЈА

Увод у реализацију пројекта „Унапређење квалитета прикупљања и уноса
података са увиђаја саобраћајних незгода у базу података саобраћајних незгода“ је
реализација пилот пројекта Агенције за безбедност саобраћаја и Министарства
унутрашњих послова у којој су учествовали и представници Саобраћајног
факултета у Београду. Кроз пилот пројекат извршена је обука представника
саобраћајне полиције који врше увиђај саобраћајних незгода у погледу прикупљања
„нових података“ који до сада нису прикупљани приликом увиђаја саобраћајних
незгода (АБС, 2014c). Највећа пажња, поред утицајних фактора, посвећена је новом
начину прикупљања података о типу саобраћајне незгоде, маневру учесника у
саобраћајној незгоди (возача и пешака), начину позиционирања места саобраћајне
незгоде са GPS уређајем, као и попуњавању и корекцијама предложеног СН обрасца
из пројекта „Приручник за праћење основних обележја саобраћајних незгода у
складу са CADaS препорукама Европске комисије“.
Обучене увиђајне екипе имале су обавезу да у периоду од 10 дана врше
попуњавање „старог“ и „новог“ СН обрасца, како би се сагледале евентуалне грешке
и уочили детаље који могу бити унапређени. Након тога извршена је евалуација
прикупљених података и коначно усаглашавање будућег СН обрасца који ће се
користити приликом прикупљања података на увиђајима, као и приликом уношења
података о саобраћајним незгодама у базу података.
Посебан задатак увиђајних екипа био је да врше паралелан унос података о
опредељеним узроцима и грешкама који се евидентирају према постојећој бази
података СН листе, и утицајних фактора који су допринели настанку саобраћајне
незгоде по предложеном британском моделу, који треба да буде имплементиран у
2015. години. На овај начин омогућено је поређење старог и новог начина
прикупљања веома важних података за даље процесуирање и детаљне анализе
саобраћајних незгода.
4.

РЕЗУЛТАТИ

У посматраном периоду, полицијски службеници саобраћајне полиције који су
учествовали у пилот пројекту извршили су 18 (осамнаест) увиђаја саобраћајних
незгода. Укупно је било 7 (седам) увиђаја саобраћајних незгода са материјалном
штетом, 12 (дванаест) увиђаја саобраћајних незгода са повређеним лицима и 1
(један) увиђај саобраћајне незгоде са погинулим лицем.
Анализом података са извршених увиђаја евидентирано је пет саобраћајних
незгода код којих је као примарни узрок опредељена неприлагођена брзина, по три
саобраћајне незгоде због неуступања првенства пролаза и погрешног или
непрописног извођења радњи возилом у саобраћају, једна незгода због недржања
потребног одстојања између возила, једна незгода због непропуштања пешака на
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обележеном пешачком прелазу, једна незгода због преласка пешака ван обележеног
пешачког прелаза, али и три незгоде због „осталих“ узрока и/или грешака, што
говори у прилог томе да полицијски службеници могу имати озбиљне дилеме
приликом опредељивања примарног узрока (графикон 1).
Табела 1. Опредељени узроци и/или грешке од стране увиђајних екипа
Опредељени узроци и/или грешке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Неприлагођена брзина
Неуступање првенства пролаза
Непропуштање пешака на ОПП
Прелазак пешака ван ОПП
Недржање потребног одстојања између возила
Извођење непрописних радњи возилом
Остало

Број опредељених
узрока/грешака

5
3
1
1
1
3
4

Слика 1. Опредељени узроци и/или грешке од стране увиђајних екипа
Табела 2. Опредељени утицајни фактори од стране увиђајних екипа
Опредељени утицајни фактори
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Утицај пута и путне околине
Утицај неисправности возила
Предузимање непромишљених радњи од стране возача
Погрешно извођење радњи од стране возача
Пропусти возача због лошег психофизичког стања, непажње,
расејаности
Пропусти возача због неискуства, непримереног и
непрописног понашања
Пропусти возача због лоше видљивости, прегледности,
комплетног виђења пута и саобраћаја
Пропусти пешака

Удео у укупном
броју опредељених
утицајних фактора

10,3%
3,4%
25,9%
25,9%
5,2%
1,7%
19%
8,6%
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Слика 2. Опредељени утицајни фактори од стране увиђајних екипа

Анализом података о утицајним факторима уочавамо да је заступљено осам од
девет група утицајних фактора, док је у 18 саобраћајних незгода укупно
евидентирано 58 утицајних фактора (графикон 2). Највећи проценат је из групе
предузимања непромишљених радњи од стране возача (III група) и погрешног
извођења радњи од стране возача (IV група), око 26% по групи. Важно је
напоменути да се у оквиру III групе налазе и подаци о утицају неприлагођене
брзине, којих је приликом евидентирања узрока и/или грешака било највише. Одмах
иза ових фактора по заступљености налазе се утицајни фактори из VII групе,
односно пропусти возача због лоше видљивости, прегледности и комплетног
доживљаја и виђења пута и саобраћаја. На четвртом месту по заступљености у
опредељивању налазе се подаци о утицају пута и путне околине (I група) који су
опредељени у шест саобраћајних незгода (што је више од 30% у односу на број
анализираних незгода). Са друге стране, подаци о утицају пута и путне околине нису
препознати ни у једној саобраћајној незгоди као узрок саобраћајне незгоде.
5.

ЗАКЉУЧАК

Подела на узроке и утицајне факторе у истим саобраћајним незгодама показује
разлике, али и предности и недостатке једног, односно другог начина прикупљања
података. Основна разлика у приказивању података о утицајним факторима јесте да
се подаци приказују као процентуално учешће у односу на укупан број
евидентираних фактора. Разлог оваквог начина приказивања података је чињеница
да полицијски службеник може за једну саобраћајну незгоду да определи више
утицајних фактура (чак се и препоручује опредељивање више утицајних фактора).
Очигледне су разлике које се јављају приликом представљања „слике незгоде“
са прикупљањем података о узроцима и/или грешкама и утицајним факторима који
су допринели настанку саобраћајне незгоде. Вероватно највећи допринос
прикупљања утицајних фактора јесте растерећеност полицијског службеника који
врши увиђај саобраћајне незгоде и прикупља податке. Ово помаже сагледавању
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целокупне саобраћајне ситуације, као и сагледавању утицаја пута (мањег или већег)
на догађање саобраћајне незгоде.
Полицијски службеник има могућност евидентирања више различитих
утицајних фактора без „сложеног“ улажења у разматрање и поделу на факторе који
су више или мање допринели настанку незгоде. Са друге стране, постојећи избор
узрока у некадашњој ЈИС бази, односно постојећој бази података СН листе заснива
се на логици да први изабрани узрок представља примарни узрок, и као такав се
анализира у бази података и кроз даље извештаје. Још увек се веома ретко добија
повратна информација од надлежног суда пред којим се воде поступци о коначном
исходу случаја и коначном узроку настанка незгоде. Ово посебно ограничава први
избор узрока од стране полицијског службеника који је вршио увиђај саобраћајне
незгоде.
Са прикупљањем утицајних фактора знатно се више помаже систему
одлучивања о најважнијим проблемима догађања саобраћајних незгода, а утицајни
фактори доприносе сагледавању комплетног процеса догађања саобраћајне незгоде.
Са прикупљањем утицајних фактора увиђајна екипа може да забележи већину
елемената која су имала одређен утицај на ток незгоде. У овом детаљу се види
оправданост потребе за променом досадашњег начина прикупљања података о
узроцима и/или грешкама од стране полицијских службеника који врше увиђај.
Највећи број саобраћајних незгода се догоди на улицама и путевима у насељу (само
у 2013. години 20.956 незгода, AБС, 2014а). Евидентирањем утицајних фактора који
доприносе настанку саобраћајних незгода могу се боље сагледати проблеми, и
одабрати мере коре је потребно применити за њихово решавање.
Проблематика прикупљања података о саобраћајним незгодама је присутна на
свим нивоима, а посебно је изражена на нивоу локалних заједница. Обавеза
решавања конкретних проблема које доприносе настанку саобраћајних незгода је
стална и неизбежна, па је због тога потреба за квалитетним прикупљањем и
представљањем података о саобраћајним незгодама интерес сваке локалне
заједнице и државе у целини.
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DRIVER'S ATTITUDES ANALYSIS REGARDING THE
CELEBRATORY "CHEERS" AND THE POSSIBILITY OF CHANGING
BEHAVIOR TO SURVIVE
Биљана Кордић1, Мира Росић2, Тања Арсић3, Дејан Милановић4
Резиме: Резиме: Сваку повреду и смртни исход изазвану у саобраћајној незгоди, повезану
са вожњом у алкохолисаном стању било је могуће спречити. Према подацима Агенције за
безбедност саобраћаја Србије, у периоду од 2002-2011.године oд 8.508 погинулих у
саобраћајним незгодама, код 390 људи је утицајни фактор био алкохол. Од 188.244
повређених лица у саобраћајним незгодама, 13.470 је повређено услед утицаја алкохола.
Циљ овог истраживања је био да се утврде стање и трендови везани за јавне ставове, знања
и „самопријављена“ понашања везана за вожњу у алкохолисаном стању. Посматрана је
учесталост вожње у алкохолисаном стању, препознавање ове појаве као проблема од стране
возача, ставови и искуства везана за превенцију овог проблема. Подаци ће се користити да
се испита природа и обим проблема вожње под утицајем алкохола. Циљана популација су
возачи различитог узраста, пола и других социјално-демографских категорија. Подаци у
овом истраживању су добијени уз помоћ извршене анкете. На основу добијених резултата
анкете следи и предлог мера за побољшање затеченог стања везано за овај проблем.
Кључне речи: ставови возача, алкохол, безбедност саобраћаја
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Abstract: Every injury and death in traffic accidents caused by driving with alcohol in driver's
blood was possible to be prevented. According to Traffic Safety Agency of Republic Serbia's data
in period 2002-2011.year, 390 of 8,508 killed people in traffic accidents, had a factor of alcohol in
their blood. 13,470 of 188,244 injured people in traffic accidents were hurt in relation with alcohol
consuming. The goal of this research was to determinate status of attitudes, knowledge and
selfreported behaviour related to drinking and driving. The data are used to track the nature and
scope of the drinking and driving problem. We observed drinking and driving frequency,
perceptions of drinking and driving as a problem, driver's attitudes and experience in preventing
this problem. Target population in survey were drivers of various age, gender and other
sociodemographic cathegories. The necessary data was collected by a questionnaire. By the results
of this survey there are proposed measures to improve status in traffic safety field.
Keywords: driver's attitudes, alcohol, traffic safety

1.

УВОД

Постоје тенденције да се са интензивнијим саобраћајем повећава и број
саобраћајних незгода, а најчешће сразмерно с тим расте и број незгода које су
проузроковали возачи уживаоци алкохола. У савременом друштву за безбедност
саобраћаја алкохолизам представља посебан проблем и то због процента
саобраћајних незгода проузрокованих пијанством. Немили догађаји протеклих
месеци, посебно у Београду, у којима су у саобраћају страдали млади људи, зато
што су возилима управљали алкохолисани возачи, изазвали су велику пажњу, како
политичара, тако и јавности. Опште негодовање поводом ове појаве је попримило
помодни тренд, али, осим тога друштво није предузело, бар не у овом кратком
року, посебне мере које ће предупредити овакве појаве.
На основу доступних података Агенције за безбедност саобраћаја у 2012.
години на територији Републике Србије погинуло је преко 680 људи, а повређено
преко 18.400. У периоду од 2002-2011. од 8.508 погинулих код њих 390 је
дефинисано да је утицајни фактор био алкохол. Овакви подаци, осим што
приказују психолошки и здравствени биланс чланова заједнице, захтевају
нарочиту пажњу друштва, али и озбиљан ангажман у смислу смањења оваквог
понашања у саобраћају.
Циљ овог истраживања је био да се утврди стање и трендови везани за јавне
ставове, знања и „самопријављена“ понашања везана за вожњу у алкохолисаном
стању. Анкетирањем се дошло до података о, између осталог, учесталости вожње
испитаника у алкохолисаном стању, препознавања ове појаве као проблема од
стране возача, као и њихових ставова и искустава везаних за превенцију овог
проблема.
Пошло се од претпоставке да возачи који конзумирају алкохол пре и за време
вожње често нису свесни штетних последица дејства алкохола, те да се зато, по
питању њих овог васпитања и развијања свести превентивним радом, треба
посветити велика пажња.
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2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Анализа ставова и понашања вршена је помоћу анкете спроведене у периоду
године када традиционално постоји највећи број прилика за славље уз
конзумирање алкохола, односно од октобра 2014. године до половине јануара
2015. године. Отуда и наслов рада у коме је потенцирано слављеничко „живели“,
толико уобичајено уз алкохол и високо толерантно у нашој средини, ако не и као
традиционално пожељно понашање.
Анкетирана су 122 испитаника методом случајног избора, мада навећи број
анкетираних живи у општини Земун или су запослени на територији ове општине.
Анкета, која је сачињена на основу пројекта „National Survey of Drinking and
Driving Attitudes and Behaviours 2008, US Department of Transportation, National
Highway Traffic Safety Administration садржала је 56 питања о навикама возача,
њиховим ставовима везаним за алкохол и вожњу, као и предлоге мера учесника
анкете за решавање овог проблема. При осмишљавању анкете и целокупног
истраживања, аутори су имали у виду располагање мањим људским и
финансијским ресурсима у поређењу са иностраним истраживањима, као и
потребу да укључе што већи број ученика у анкету, како би њиховом едукацијом
допринели повећању безбедности будућих возача и локалне заједнице.
Извршили смо поређење наших резултата са резултатима САРТРЕ 3-акроним
за ‘’Друштвени ставови према ризицима у друмском саобраћају у Европи’’, који
представља истраживачки пројекат усмерен на истраживање ставова и
пријављених понашања корисника путева широм Европе, које се односило на
европске земље сврстане у четири групе према позицији у Европи: север, југ,
исток и запад.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Сви испитаници су били возачи Б категорије различитих социо-демографских
обележја. Највише анкетираних је узраста од 26 до 60 година (63%), (слика 1),
односно у категорији возачки, радно и социјално најактивнијих грађана, са, у
највећем броју решеним социјалним статусом, као и личном независношћу.
Категорија младих, узраста од 18-25 година, чини више од 1/3 анкетираних и
представља групу возача која је сходно свом урасту и психофизичким
карактеристикама, у смислу личног доказивања сопственом окружењу, потребе да
се одговори изазовима и честим ноћним изласцима и забавама, можда и
најугроженија (или је најистакнутија у медијском смислу у последње време).
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Слика 1. Старосне групе анкетираних

Према полној структури од 122 анкетираних, 75 су мушког пола, а 47 особа
женског.
Образовни статус анкетираних возача је следећи: ни један није био само са
основном школом, 49 има, или ове године завршава средњу школу, 8 има вишу
школу, а 55 су факултетски образовани.
Структура анкетираних према социјалном статусу је следећа: 32 пунолетна
ученика средње школе, 83 је запослено, 4 пензионера и 3 незапослена.
Једно од важнијих питања у анкети је било какве су навике возача везане за
коришћење аутомобила, односно колико су често у саобраћају, на улицама, и на
основу одговора може се закључити да 66,39% возе сваки дан или пар пута
недељно.
Од укупног броја возача 71,3% је возило бар једном у алкохолисаном стању у
последње две године. Најчешћа места где се конзумира алкохол, а потом вози
аутомобил су клубови, кафане и барови, потом код пријатеља (око 20%) и на
славама (10%).
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Слика 2. Места где анкетирани конзумирају алкохол
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Упоређујући резултате са резултатима САРТРЕ, где се у просеку 15%
испитаних возача изјаснило да вози под дејством алкохола један или више дана у
недељи, највиши проценти (више од 20%) се срећу на Кипру, Италији, Шпанији и
Португалу, док су најнижи (мање од 3%) у Пољској, Шведској, Мађарској, Чешкој,
Естонији и Финској. Поређењем четири групе држава у САРТРЕ(северне, јужне,
источне и западне европске државе) види се да је вожња након конзумације и
малих количина алкохола широко распрострањена у земљама јужне Европе:43%
возача возе један дан у недељи након пијења алкохола. У западним земљама сваки
пети возач (19%), у северним (8%) и источним (11%) вози након конзумирања
алкохола.
Даље, према резултатима наше анкете приликом последње конзумације
алкохола и вожње највише испитаника (око 25%) попило једно пиће, 19% је
попило 2-3 пића, 19% више од 3 пића. Највећи број испитаника (29,51%) изјављује
да је започело вожњу 2 сата након конзумирања алкохола.
Када возе у алкохолисаном стању 95% анкетираних који су се изјаснили да су
пили алкохол пре вожње је везало сигурносни појас, око 69% је возило по
неколико сапутника у возилу, а 13% је том приликом возило и децу млађу од 15
година. Такође, у својим одговорима 76,2% испитаника том приликом (када су
пили и возили) сматра да поштује ЗОБС исто као и када је потпуно трезно. Остали
(око 24%) или не придају посебан значај поштовању прописа ни у трезном стању
или су потпуно свесни да нису у стању да одговоре на сва правила безбедног
кретања у саобраћају. Овакви подаци су узнемирујући и захтевају озбиљну
психолошку анализу од стране стручних служби.
77,05% возача тврди да је избегло бар једном да вози јер је сматрало да је под
дејством алкохола и том приликом их превезао неко други или су користили такси.
Чак 75,41% испитаника тврди да је вожено од стране возача који је био у
алкохолисаном стању. То је за неколико процената више од података да су сами
возили најмање једном у пијаном стању. Ово је занимљива компарација јер
показује да су људи спремнији да препусте другима одговорност за сопствену
безбедност, иако су свесни да је возач био под дејством алкохола, него да сами
возе пијани. Штета није свакако мања, али је проблем измештен из сопственог
домена, без обзира на последице.
Као домаћини прославе на којој је служен алкохол, велики број, око 81%,
изражава да брине за своје пријатеље или рођаке, који су на истој пили. Тако они,
у највећем броју случајева инсистирају да их неко трезан превезе (54%), (слика 3).
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Слика 3. Начин накоји су се одвезли кући алкохолисани возачи

На постављено питање да ли су и када били у ситуацији да им неко близак
попије превише и да је та особа намеравала да вози, поражавајући је резултат да је
њих чак 77% било у таквој ситуацији, 84% је покушало да заустави намере
оваквих возача, али велики број није успео јер је чак 55% ипак возило аутомобил.
Према резултатима испитивања ставова Агенције за безбедност саобраћаја
Србије 37,1% испитаника је изјавило да се слажу са изјавом (“веома” и “доста”) да
би већина њихових пријатеља управљала возилом под дејством алкохола.
У нашем истраживању од укупног броја испитаника 77% ни једном у
последњих 12 месеци није контролисано од стране полиције тестом на присуство
алкохола у организму (слика 4). Само 3% возача, које је заустављала полиција
ради контроле алкохола по пет, шест пута представља популацију која се често
враћа у касним ноћним сатима аутомобилом и била у прилици да им се то догоди.
три,четири пет,шест
3%
3%

један,два
17%
ни једном
77%

Слика 4. Број контролисаних возача од стране полиције у последњих 12 месеци
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Од укупног броја испитаника, само један је био кажњен до сада (или је само он
то признао), што значи да је 50% анкетираних конзумирало алкохол, а да није
трпело никакве санкције због тога.
Занимљиво је да је велики број анкетираних (око 32%) доживео саобраћајну
незгоду, од чега је, по субјективној процени испитаника, у 1/3 случајева возач
(један од више учесника незгоде) био под дејством алкохола. Ставови према
контроли алкохолисаности возача већине анкетираних су охрабрујући, јер око 66%
сматра да алкохолисаност возача треба контролисати непрестано, али има и оних,
мада мали број (око 2%), који сматра да не треба никада контролисати присуство
алкохола у организму возача.
Нема лимита
9%
Баш доста
9%

Мање од
једног
11%

Једно
20%
Неколико
51%

Слика 5. Субјективна процена количине алкохола која утиче негативно на безбедну
вожњу

На питање, које представља субјективну процену анкетираног, која количина (у
броју пића) утиче негативно на безбедну вожњу, више од пола возача се изјаснило
да је то неколико, 20% да је то само једно пиће, 11% да је мање од једног, а 9% да
је потребно пуно пића која би код њих изазвала стање у коме не би безбедно
возили (слика 5). Ово је значајан показатељ необавештености возача о дејству
алкохола на психофизичко стање конзумента и најчешће погрешне процене
сопственог стања. При томе око 66% испитаних има позитиван став са становишта
безбедности саобраћаја везано за пад возачких способности при конзумирању
алкохола, (око 8%) има негативан став, а (око 26%) се сложило делимично.
Око 34% се слаже у потпуности да када попије једно пиће не би требало да
вози, јер су му способности смањене, око 41% се слаже делимично, а 25% се не
слаже да једно пиће утиче на њихову способност да управља аутомобилом.
Највећи број (око 77%) има свест о томе колико је опасно да неко ко вози путнике
у свом аутомобилу конзумира алкохол, 15% се слаже делимично, а око 8% се не
слаже да је такав возач опасан у саобраћају.
Око 80 % узорка у истраживању САРТРЕ сматра да људима не треба
омогућити да сами процењују колико алкохола могу конзумирати пре вожње, иако
постоји разлика између северних и јужних држава (север 96%, а југ 60%, а на
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Кипру најлибералнијих 35%). Важно је приметити да у свим земљама 45%
учесника мисли да возачима не треба да буде дозвољено да попију ни мало
алкохола пре вожње. Постоје различитости међу земљама: јужне земље 26%,
северне земље 47%, источне земље 60%, западне земље 43%. Јака подршка
забрани алкохола током вожње показала се међу испитаницима у државама као
што су Словачка 87%, Мађарска 73%, и Пољска 75%.
Према истраживању ставова Агенције за безбедност саобраћаја Србије, на
подручју Републике Србије 56,7% возача је изјавило да никада претходног месеца
нису управљали возилом, а да су при томе конзумирали макар и малу количину
алкохола, а 4,3% возача је изјавило да су “често”, “веома често” и “увек”
претходног месеца управљали возилом, а да су при томе конзумирали макар и
малу количину алкохола. Такође, када је у питању законско ограничење у погледу
вожње под утицајем алкохола 57,4% возача сматра да концентрација алкохола у
крви треба да буде нулте вредности. Возачи путничких аутомобила сматрају у
4,2% случајева да законски дозвољена количина алкохола у крви треба да буде
повећана. Возачи се у 79,6% случајева слажу да казне за вожњу под утицајем
алкохола треба да буду строжије.
Од укупног броја анкетираних 23% је било контролисано од стране полиције у
последњих 12 месеци на алкохолисаност.
У истраживању САРТРЕ више од 2/3 испитаника (71%) нису прошли контролу
алкохолисаности у последње 3 године, 16% је прошло само једном, а 13% више од
једном. Ови резултати представљају изузетак од правила широм Европе, јер је
највише контрола пријављено у Финској, Естонији и Словачкој, више од 50%
испитаника је тамо контролисано бар једанпут, док у Италији, Ирској и
Уједињеном Краљевству више од 90% испитаника тврди да није ни једном
контролисано у задње 3 године.
Према истраживању ставова АБСС-е у погледу перцепције заустављања и
кажњавања од стране полиције због вожње под утицајем алкохола, 65% возача се
слаже (“веома” и “доста”) са изјавом да ће бити заустављени и кажњени. Око три
петине возача на територији Републике Србије (60,5%) је изјавило да ниједном
нису били подвргнути алкотесту током управљања возилом у последње три
године. На подручју Републике Србије 58,2% возача верује да ће “никада” (18,8%)
или “ретко” (39,4%) бити подвргнуто алкотесту на уобичајном путовању.
Према нашем истраживању, а што се тиче висине казне за вожњу у
алкохолисаном стању, око 69% сматра да би казне требале бити строжије, 21% се
слаже делимично, а 10% сматра да су казне за вожњу у алкохолисаном стању
адекватне и да их не треба повећавати.

3.1.

Оцене потенцијалних стратегија за спречавање вожње у пијаном стању

Према мишљењу 63% анкетираних повећани напори полиције, у смислу чешће
контроле, али и осталих активности, би утицали на то да се смањи број возача који
би под дејством алкохола возили аутомобил. Велики број (око 51%), сматра да би
уређај у колима који спречава стартовање аутомобила возачу под дејством
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алкохола позитивно утицао на безбедност саобраћаја, као и то да би лечење
алкохоличара требало учинити доступнијим.
Када је реч о младим преступницима, који су конзумирајући алкохол
направили незгоде, према 58% анкетираних најефикасније би било појачано
деловање полиције и законодавства, као и то да се смањи рекламирање алкохола
(44%). Такође, 61% особа сматра да ако би суспендовање возачке дозволе
прекршиоцу ограничења количине алкохола за време управљања возилом било
чешће, остварио би се позитивни утицај на ставове возача у смислу
неконзумирања алкохола пре и у току вожње аутомобила.
4.

ДИСКУСИЈА

Увидом у резултате анкете не може се превидети чињеница да велики број
возача после конзумирања алкохола седа за волан и притом вози и путнике. Према
добијеним резултатима алкохол се том приликом најчешће конзумира у
угоститељском објекту и у кућним условима (слава, рођендан, венчање). Највећи
број испитаника тврди да ипак поштује законске прописе у истој мери као и када
не пију алкохол. С обзиром да је то њихова субјективна процена, не можемо се
поуздати да је то заиста тако и да се правила саобраћаја уопште поштују.
Позитиван тренд се примећује у намерном избегавању вожње када је конзумиран
алкохол.
Забрињавајуће је што приближно три четвртине анкетираних има искуство да
је било вожено од стране лица које је конзумирало алкохол. Позитивно је што
највећи број испитаника, који су били домаћини прославе на којој се конзумирао
алкохол, брине како ће се гости вратити кући ако су пили алкохол и чине неке
акције да њихов повратак кући буде безбедан. С обзиром да је само 23% било
контролисано од стране полиције у последњих 12 месеци, стиче се утисак да
полиција није највећа препрека због које не би требало конзумирати алкохол и
управљати возилом.
Позитивне ставове уочавамо у свесности возача да алкохол умањује њихове
способности за вожњу, као и да алкохолисан возач представља општу опасност за
безбедност саобраћаја, те да би казне за овај прекршај морале бити строжије. Само
34% возача препознаје да су и мале количине алкохола ризик за безбедну вожњу,
што је вероватно последица недовољне едукације. Највећи број испитаника се не
слаже да ће алкохолисани возачи засигурно бити заустављени или ухапшени од
стране полиције, што уз слабо искуство контролисања на алкохол указује на
потребу појачаних напора полиције у овој области.
Као најделотворније стратегије испитаници препознају позитивне напоре
полиције да контролише и санкционише алкохолисане возаче(58%веома ефикасна,
32% осредње ефикасна), уградњу уређаја у возило којим се спречава стартовање
мотора(49% веома ефикасно, 24% осредње ефикасно) и суспензија дозвола
прекршиоцима(61% веома ефикасно, 30% средње ефикасно).
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја Србије, а према
истраживању ставова спроведеном од стране ФТН Нови Сад у 2014. години возачи
су изјавили да би највише користиле алкобраве (79,7% “веома” и “доста”), које
спречавају возача под дејством алкохола да покрене возило.
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На основу упоредне анализе нашег и иностраних истраживања на тему
алкохолизма, предлози мера како да се спречи вожња у алкохолисаном стању су:
Алкометар у колима: Једна трећина испитаних возача истраживања САРТРЕ
подржава меру постојања алкометра у возилу, који би онемогућио стартовање ако
је пређена законска граница дозвољене алкохолисаности, а 25% су прилично за
ову меру. Постоје ипак разлике међу различитим државама, па је у Шведској,
португалији, иФранцуској преко 70% за ову меру, а у Немачкој, Аустрији и Грчкој
мање од 30% људи дало подршку овој мери.
Мишљења смо да би ова мера и код нас дала добре резултате.
Мера рехабилитације: Возачи позитивно доживљавају меру рехабилитационог
курса. Према САРТРЕ 77% њих су веома или прилично за ову меру. Француска,
Шведска,
Финска
и
Пољска
показују
већи
степен
одобравања
према овим курсевима, док су Словачка и Чешка показале мање поверења у ову
меру. Генерално, возачи источне Европе су они који показују најниже прихватање
мера рехабилитације: само две трећине (67%) су "веома" или "прилично" у корист
такве мере, док је на југу (82%), северу (84%) и западне (80%) европске земље
прихватање је готово подједнако високо. Нема велике разлике налазе се између
земаља које већ имају ове курсеве (Аустрија, Белгија, Данска, Немачка, Мађарска,
Холандија, Португалија, Шпанија, Велика Британија) и оних који их немају. У обе
групе око три четвртине возача су у корист мера рехабилитације.
Ова мера је према нашим сазнањима већ почела да се примењује, али је
потребно да се више промовише да би донела боље резултате.
5.

ЗАКЉУЧАК

Како је превенција увек најважнија, појачана едукација младих, али и редовна
обнова знања код искуснијих возача, свакако би допринела да се конзумирање
алкохола смањи на најнижи могући ниво. Осим аспекта јавне и саобраћајне
безбедности, алкохол је озбиљан фактор нарушавања јавног здравља и захтева
шири друштвени ангажман. Држава и локалне заједнице су дужне да учине
адекватне напоре у том смислу. Данас се најбољи ефекти постижу деловањем
медија, те, осим телевизије, радија и писаних медија, могу се изнаћи начини
ефектне едукације и превентивног деловања на друштвеним мрежама,
волонтерским деловањем и можда, као најефектније деловање јавних личности из
политике, културе и сл. Живимо и возимо у времену у коме је утицај медијског
тржишта доступан, лако конзументан и најчешће пријемчив широкој популацији,
те му је деловање далеко најфункицоналније. Наравно, свакако је потребно
усвојити најновије техничке мере и унапредити рад полиције по овом пољу.
6.
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УТИЦАЈ ЕДУКАЦИЈЕ МЛАДИХ НА ПОВЕЋАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ
INFLUENCE OF YOUNG PEOPLE EDUCATION ON THEIR
KNOWLEDGE ABOUT TRAFFIC SAFETY
Игор Милановић1, Ивица Ристић2, Бошко Нешовић 3
Резиме: Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања је од 2013.
године почео са едукацијом младих када су у питању заблуде младих у саобраћају. У 2014.
години извeдена је едукација са ученицима трећег разреда средњих школа као и са
студентима две високошколске установе у Врању. Извршено je анкетирање младих
непосредно пре спроведене едукације са циљем да се види колико знања имају млади када је
безбедност саобраћаја у питању. Исто анкетирање извршено је и на крају едукације са другим
младим лицима слушаоцима предавања. Рад има за циљ да се сагледа знање младих пре и
после едукације, као и да се сагледа утицај едукације на промену знања а тиме и става младих
када је у питању учествовање у саобраћају.
Кључне речи: Млади, безбедност саобраћаја, едукација.
Abstract: Road Safety Council in the city of Vranje, since 2013, has begun with the education of
young people when it comes to misconceptions of young people in traffic. In 2014, the training
program was conducted with third grade students of secondary schools as well as with students of
two higher education institutions in Vranje. A data survey has been done before training, in order to
see how much knowledge the young people have when it comes to road safety. The same survey has
been done at the end of training with other young people listeners. The paper aims to examine the
knowledge of young people before and after training, as well as to measure the impact of education
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on how it could change the knowledge and thus the attitude of young people when it comes to
participation in traffic.
Keywords: Keywords: Young people, traffic safety, education

1.

УВОД

Млади возачи учествују у доста већем броју саобраћајних незгода у првим
годинама након полагања возачког испита у односу на остале старосне групе.
Проценат младих возача који су учествовали у саобраћајној незгоди са смртних
последицама је врло висока. У скоро свакој четвртој незгоди са смртним
последицама учествовао је возач млађи од 25 година. Млади возачи учествују са
26% свих незгода са тежим последицама тј. смрт или тешке телесне повреде.
(Јовановић et al, 2010:22).
У Србији младима се сматрају лица старости 15 до 30 година. У 2013. години из
ове старосне групе погинуло је 138 лица, док је њих 5663 повређено. У односу на
2012. годину број младих погинулих у незгодама је мањи за 10,4%, док је број
повређених повећан за 4,4%. (Агенција за безбедност саобраћаја). У 2014. години се
догодило неколико саобраћајних незгода са смртним последицама које су потресле
јавност, а у којима су возилом управљали млади возачи.
Стручњаци су сложни да млади возач може бити безбедан у саобраћају ако
поседују знање, добре вештине управљања али мора поседовати и правилан став о
саобраћају.
Савет за безбедност саобраћаја града Врања је од 2013. године почео са
едукацијом младих о најчешћим заблудама које млади имају а тичу се учешћа у
саобраћају. У 2013. и 2014. години едуковано је око 2400 младих старости 16 до 22
године.
Циљ рада је да се покаже какав је утицај едукације младих људи у Врању на
њихово знање о безбедности саобраћаја.
1.

МЕЂУНАРОДНА ИСТРАЖИВАЊА

Сваке године у саобраћајним незгодама у 30 земаља „Organisation for Economic
Co-operation and Development„ погине више од 8.500 возача старости 15-24 година.
Стопа смртности младих возача до 25 година је дупло већа него код старијих возача.
Млади возачи поред опасности коју изазивају и у којој су сами угрожени,
угрожавају и путнике у свом возилу као и остале учеснике у саобраћају.
(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics, 25.01.2015.).
У свом раду Shope (Shope et al, 2008:261) наглашавају велико страдање младих
возача одмах након полагања возачког испита. На основу вишегодишњег праћења и
анализа саобраћајних незгода установљено је седам категорија утицаја на младе
возаче: возачке способности, развојни фактори, фактори понашања, фактори
личности, демографија, доживљавање окружења и утицај окружења. Због великог
броја фактора који утичу на младе возаче, наводи се да активности морају бити
вишедимензионе, а у циљу смањења ризика младих возача.
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У Аустралији је реализовано истраживање са 378 кандидата и младих возача
(Scott-Parker et al, 2013:144). Закључак је био да се наглашавају способности за
психосоцијалну теорију у циљу побољшавања нашег разумевања прекорачења
брзине младих возача, откривајући односе између претходног понашања, ставова,
психосоцијалне карактеристике и пребрзе вожње. Циљ обуке и рада са младим
возачима је обесхрабривање у развоју ризичних ставова када је прекорачење брзине
у питању.
Brookland (Brookland et al, 2011:109) наглашава да је велики проблем страдања
младих у незгодама и поред увођења унапређеног система обуке и даље оптерећује
друштво и државу. Истраживање је имало за циљ да испита како се мењају ставови
младих возача старости 15, 18 и 21 годину као и њихових родитеља. Присутни су
негативни ставови младих мушкараца али и девојака према ограничењима у току
обуке и праћењу. Промена ставова и погледа на вожњу може утицати на безбедност
младих.
Скорашње истраживање показује да су саобраћајне незгоде нових возача
изазване више лажним личним тенденцијама него мањком вештина управљања
(Тraining and licensing – the european perspective, 2003). Млади возачи често имају
ризичне навике (нпр. тестирају границе својих вештина), мотиве негативне за
безбедност (попут такмичења или задовољства) и подложни су друштвеним
притисцима вршњака (узимање алкохола и наркотика итд.). Још један добар начин
за учење безбедног понашања у вожњи је увођење групних дискусија у наставни
план, у којима кандидати процењују своје ставове и последице одлуке донетих
током вожње. Кандидати би требало да откривају себе, кроз дискусије, посматрање
и активности, валидност својих веровања и критичну природу одлука које морају да
доносе у модерном саобраћају.
У Великој Британији је 2005. године од стране министарства за саобраћај
урађена студија која је требала дефинисати добру праксу у циљу унапређења праксе
образовања лица пре него су почели обуку за возаче. Указано је да су дискусија,
изношење личних искустава и мишљења, повољни за промену и добијање
позитивних ставова. (www.dft.gov.uk, 15.01.2015)
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У циљу едукације младих лица, Савет за безбедност саобраћаја сваке школске
године почевши од 2013/2014. организује едукацију младих о неким погрешним
сазнањима и ставовима које млади имају о саобраћају, а тичу се употребе алкохола
и вожње, кретање већом брзином, употребе сигурносног појаса и мобилног
телефона у току вожње. Едукација се реализује уз доста видео материјала и
симулацију алкохолисаности коришћењем специјалних наочара. Предавачи су
дипломирани инжењери саобраћаја, чланови Савета за безбедност саобраћаја.
У 2014. години едукација младих је организована у свим средњим школама са
ученицима трећег резреда, као и са студентима прве и друге године на две
високошколске установе у Врању.
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Слика 1. Организација предавања у Економској школи у Врању

Припремљен је анкетни упитник са одређеним питањима из саобраћаја и
понуђеним одговорима. Истраживање је реализовано тако што је упитник дат групи
младих пре изведеног предавања, а исти упитник је дат другој групи младих након
завршеног предавања.
Циљеви попуњавања упитника били су:
стицање увида о знању и ставовима које млади поседују о појединим питањима
везано за безбедност у саобраћају и
сагледавање утицаја обуке на знање младих.
У склопу предавања дати су одговори на постављена питања из анкете. Упитник
је попуњавало по 60 младих пре и после предавања. Ограничење је било то што је
анкетирање после предавања вршено у истим групама али са различитим
испитаницима. Разлог за ово је што би се испитаници припремали за одговоре након
предавања, а остали би са мањом пажњом пратили предавање. У групи која је
попуњавала упитник пре едукације било је 38 мушкараца и 22 девојке. У истој групи
старости од 16 до 18 година било је њих 38, а старости 19 до 22 године било је њих
22. Од ове групе 50% или 30 младих је поседовало возачку дозволу.
У групи која је попуњавала упутник након предавања било је 33 младића и 27
девојака. Старости 16 до 18 година било је 46 младих, а њих 14 је било старости 19
до 22 године. Возачку дозволу поседовало је 18 младих.
Упитник је садржао следећа питања:
Годишње у свету у саобраћајним незгодама погине:...
У свету од свих начина смрти (болест, убиства, саобраћајне незгоде, наркоманија
и сл.) проценат лица старости 20-22 године који су изгубили живот у саобраћајним
незгодама je:...
У Врању у току године просечно у саобраћајним незгодама бива повређено:...
Везивање сигурносног појаса је посебно важно:...
Возач је заштићенији од сувозача јер се уместо појаса може држати и за волан:...
Удар у чврсту препреку возилом брзином од 60 км/час је исто као да сте пали
са:...
Ситуација из живота:...
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Возите у граду брзином од 60 км/час (мало сте прекорачили од дозвољене у
насељу) и претичете друго возило које се креће брзином од 50 км/час. У тренутку
када сте се изједначили у претицању, појављује се пешак на путу. Предузимате
истовремено кочење са возачем којег претичете. У тренутку када је он стао, јер је
ишао 10 км/час спорије, Ви се крећете брзином од:...
Ако возило удари пешака брзином од 50 км/час (колико је максимално
дозвољено у насељу), шанса да пешак преживи је 80%. Колика је шанса да пешак
преживи ако га ударите брзином од 60 км/час:...
Возачи мотоцикла-мотора више гину у саобраћајним незгодама ван града због
веће брзине кретања него у граду:...
Алкохол је лек и ствара поуздање:...
Био сам на слављу. Зимско је време и пило се вино и то добро. Попио сам скоро
2 литра и одвезли су ме кући јер нисам могао да се сетим где сам оставио ауто. Мој
организам је абсорбовао алокохол тј. „отрезнио сам се“ и могу опет да возим
након:...
Колико пута веће шансе да доживи саобраћајну незгоду у односу на трезног
возача има возач који има 2 промила алкохола у организму.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У циљу праћења одговора пре и после реализованог предавања, у наредном делу
биће приказани резултати посебно.
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Слика 2. Проценат тачних одговора младих пре реализованог предавања

Сагледавајући збир одговора на постављена питања, уочава се да је било 454
нетачних (63,05%) и 266 тачних одговора (36,95%). Најмање тачних одговора (2)
дало је двоје младих, а највише тачних (7) једно лице. Више нетачних него тачних
одговора било је код 10 питања. Највише нетачних одговора било је код питања бр.
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8 чак 86,67% (тачних 13,33%) и питања бр. 3 81,67% (тачних 18,33%). Највише
тачних одговора било је код питања бр. 10 где је 80% младих дало тачан одговор.
Сагледавајући пол младих, највећа разлика у одговорима се уочава код питања
бр. 11, где је 55,26% мушкараца и само 27,27% девојака дало тачан одговор.
Насупрот овом питању, код питања бр. 9 тачан одговор је дало 31,58% мушкараца
и 50% девојака. Укупно су мушкарци дали 37,5% а девојке 35,9% тачних одговора.
Испитаници старосне групе 19-22 године су код већине питања у односу на
групу старости 16-18 година дали већи број тачних одговора, осим код питања бр. 1
где су дали 18,18% тачних одговора насупорот 34,21% тачних одговора датих од
стране испитаника из млађе групе. Слично је било и код питања бр. 9 где су старији
испитаници дали 31,82% тачних одговора, а млађи испитаници 42,11%. Млађи
испитаници су сагледавајући сва питања дали 35,9%, а старији 38,6% тачних
одговора.
Возачи су због обуке у ауто школама требали дати више тачних одговора, што је
и био случај код 8 питања. Код питања бр. 1 уочена је највећа разлика где су возачи
дали тачан одговор само у 23,33% случајева, а лица која не поседују возачку дозволу
у 33,33% случајева. Возачи су на сва питања дали 39,7% тачних одговора, а лица
која не поседују возачку дозволу 34,16% тачних одговора.
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Слика 3. Проценат тачних одговора младих након реализованог предавања

Након реализованих предавања, ситуација је промењена и код 9 питања је било
више тачних него нетачних одговора. Укупно је било 512 тачних одговора (71,1%),
што је повећање за 246, док је нетачних одговора било 208 (28,9%). Најмање тачних
одговора дало је једно лице (4), а највише тачних троје младих (10).
Највише тачних одговора било је код питања бр. 5 и бр. 10 (98,33%) и питања бр.
4 (95%). На три питања је и даље било више нетачних одговора и то на питање бр.
3 (41,67% тачних), питање бр. 6 (35% тачних) и питање бр. 12 (38,33% тачних).
Мушкарци су на свим питањима дали 72,72% а девојке 69,13% тачних одговора.
Највећа разлика примећена је код питања бр. 3 где су мушкарци дали 48,48% а
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девојке 33,33% тачних одговора, као и код питања број 6 где су мушкарци дали
42,42% а девојке само 25,93% тачних одговора.
Испитаници старосне групе од 16-18 година дали су 69,92% тачних одговора, а
испитаници старије групе 75% тачних одговора. Старији испитаници су на свим
питањима дали више тачних одговора, осим код питања бр. 10 где су сви млађи
испитаници дали тачне одговоре док су 92,86% лица из старије групе одговорили
тачно.
Лица која поседују возачку дозволу су тачно одговорили на 79,16% свих питања,
док су лица без возачке дозволе дали тачне одговоре у 67,65% случајева. Осим код
питања бр. 3 где је 38,89% возача и 42,86% лица без возачке дозволе дало тачне
одговоре, на осталим питањима су возачи били успешнији.
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Слика 4. Процентуални напредак у броју тачних одговора након извршеног предавања

Можда најбољи показатељ о ефекту предавања може се видети са слике 4. на
којој се види напредак у броју датих тачних одговора након извршење едукације.
Уочава се да је највећи напредак направљен код питања бр. 4 (70%), питања бр.
8 (68,33%) и питања бр. 7 (66,67%). Најмањи напредак када су тачни одговори у
питању био је код питања бр. 6 (3,33%) и питања бр. 10 (6,67%).
4.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Промена става је велики проблем у друштву а тиме и када је безбедност у
саобраћају у питању. Став се изграђује још у детињству у породици, затим на
формирање става утиче околина, средства јавног информисања, школа па тек
касније долази обука у ауто школи. Можда је баш ту и проблем што кандидати у
ауто школама већ дођу са неким ставом, који често зна да буде и погрешан. Ставови
се врло тешко мењају ако их подржава социјална средина.
Приказани начин едукације младих пре него се одлуче за полагање возачког
испита и оних који су у протеклих годину или две положили возачки испит, само је
једна у низу акција које се могу спроводити са младим лицима.


Игор Милановић, Ивица Ристић, Бошко Нешовић
УТИЦАЈ ЕДУКАЦИЈЕ МЛАДИХ НА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

У раду је приказано које знање и ставове су млади имали пре изведене едукације.
Још важније је што се из рада може видети како је предавање утицало да њихово
знање буде повећано а ставови исправљени.
Млади нису били свесни да у свету годишње у саобраћајним незгодама погине
преко 1,2 милиона становника, да свако друго лице старости 20-22 година живот
губи управо у саобраћају, те да у Врању у незгодама бива повређено преко 150 лица
у току године. Негативно је што су млади мислили да је везивање сигурносног
појаса важно само при великим брзинама, али је приказивањем видео клипова и
објашњавањем и та недоумица отклоњена.
Велики напредак је остварен и у приказивању разлика приликом кретања
возилом брзином од 50 и 60 км/час. Број тачних одговора након предавања нам
говори да је и ова лекција научена, те је схваћена угроженост пешака али и дужи
зауставни пут повећањем брзине кретања од само 10 км/час.
Нешто мањи напредак остварен је са одређеним заблудама младих када је
алкохолисаност у питању. Овај део је извођен на крају предавања, те су и ови
одговори сигнал предавачима за доградњу презентације и већег истицања овог
проблема. Обзиром да пажња слушаоца опада како предавање одмиче, предавачи
морају побољшати вештине фасилитације, морају прецизно да дефинишу циљеве,
исходе и задатке едукације.
Заборављање је активан процес од кога човек не може побећи. Управо због тога
овај вид едукације се после одређеног времена мора поновити а знање освежити.
Овакав вид едукације младих сигурно ће у наредном периоду довести до промене
свести младих, мањем учешћу у саобраћајним незгодама и мањем чињењу
саобраћајних прекршаја. Управо у овом делу се огледа и велика улога локалне
заједнице, која на локалу мора осмишљавати, планирати, организовати и
реализовати предавања различитих облика. Правилан прилаз у организацији и
инсистирање на спровођењу оваквих или сличних предавања је основ да се
превентивом утиче на повећање безбеднсти у саобраћају.
Мишљење истраживача је да са овим видом едукације треба почети у првој
години средње школе и са њом наставити сваке школске године. Едукацију треба
прилагођавати конкретним проблемима који се јављају у локалној заједници код
младих возача, како би се могло правовремено утицати на промену њихових
ставова.
5.
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УТИЦАЈ НАСТУПА ЈАВНИХ ЛИЧНОСТИ У МЕДИЈИМА НА
ПОВЕЋАНУ НЕБЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ
INFLUENCE OF PUBLIC FIGURES IN MEDIA ON INCREASED
UNSAFETY OF YOUNG PEOPLE IN TRAFFIC
Слободан Живојиновић1
Резиме: У данашње време млади све више времена проводе у затвореним просторијама за
рачунаром и телевизијским екраном, где су изложени великом утицају медија, како са
позитивним (едукативним) тако и са негативним садржајем. У раду је приказан утицај јавних
личности на безбедно и небезбедно понашање у саобраћају, где се на различитим примерима
(број гледаоца појединих спотова, филмова итд.), и поступцима домаћих и страних јавних
личности може уочити њихов утицај на гледаоце, пре свега на младе особе, на које директно
утичу.
Кључне речи: млади, јавне личности, небезбедно понашање
Abstract: Now days, young people spend more time in closed space in front of computer and
television screen, where they are exposed to a large influence of the media, both with positive
(educational) and negative content. This work describes the influence of public figures on safe and
unsafe behaviour in traffic, where on various examples (the number of viewers of individual clips,
movies, etc.), and methods of domestic and foreign public figures, can observe their influence on its
viewers, especially on young people who are directly affected.
Keywords: young, public figures, unsafe behaviour

1.

УВОД

Као сведоци модерног времена и свих трендова које нам савремани начин
живота намеће, немогуће је занемарити чињеницу сугестивног учешћа медија и
1
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нових технологија које омогућавају манифестацију истих у реалном временском
року и на сваком месту. Савременици информатичке ере, у којој живимо поседују
могућности, да само додиром на тастер имају приступ неограниченом броју
информацијама. Доступност и понуда информација сваким даном све више расте,
имајући то у виду није ни чудо што је у генералном смислу за планету усвојен назив
,,Глобално село", рефлектујући сушту реалност неограничених могућности.
Изневши само неке од аргумената који подржавају тезу круцијалног значаја
медија, у овом раду ће бити дат примат јавним личностима, које поседују интегритет
који неке социјалне заједнице признају, па им из неких разлога поклањају
есенцијални значај у доношењу многих, па чак и кључних одлука, ефективно
узимајући их за узоре, где јавне личности дају позитивне и негативне примере
понашања у саобраћају, углавном кроз промовисање коришћења и некоришћења
сигурносног појаса у возилима. Мотив за избор ове теме произилази из потребе да
се јавности скрене пажња на овај проблем који је узео маха и својим деловањем
подстиче младе на небезбедно понашање у саобраћају.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

До материјала за овај рад се долази заиста лако. Довољно је да погледате било
који домаћи популарни спот на интернету у коме учествују возила у покрету и да
уочите бројне недостатке учесника у погледу пре свега промовисања на извесни
начин небезбедног понашања у саобраћају (вожња са некоришћењем сигурносног
појаса, вожња неприлагођеном брзином, непоштовање саобраћајне сигнализације,
промовисање конзумације алкохола током и пре вожње итд.). Ослањајући се на
чињеницу да данашњи технолошки капацитети омогућују емисију жељених порука
и до најдаљих припадника популације, који су већ потенцијални учесници у
саобраћају (или то тек требају да постану), рад је добрим делом заснован на снимке
са популарног канала You Tube који има више милионску гледаност сваког дана.
Рад се заснива на анализи медијске изложености појединих јавних личности
током њиховог емитовања (приказивања спотова, филмова и других емисија) кроз
број прегледа на You Tube и популарности самог емитованог садржаја.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Домаћа сцена

Током прегледа великог броја популарних видео снимака са „домаће“ сцене,
уочено је да се у великом броју случајева грубо крше правила саобраћаја прописана
Законом о безбедности саобраћаја на путевима кроз промовисање небезбедног
понашања у виду вожње без употребе сигурносног појаса о чему ће у овом раду бити
највише дискусије кроз приказ различитих фотографија неправилног и правилног
понашања актера појединих догађаја. Током истраживања спроведеног за потребе
израде рада уочено је промовисање некоришћења сигурносног појаса од стране
некадашњег министра саобраћаја који је јавно у скупштинској расправи приликом
доношења предлога Закона о безбедности саобраћаја на путевима на питање
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посланика да ли користи сигурносни појас у возилу изјавио „Тачно је. Дебео сам и
не везујем појас“! Ову вест су пренели скоро сви електронски медији.

Слика 1. Пример промовисања некоришћења сигурносног појаса2

Слика 2. Пример промовисања некоришћења сигурносног појаса 3

Слика 3. Пример промовисања некоришћења сигурносног појаса4

2

https://www.youtube.com/watch?v=1zMxlGjXtUc, 10.01.2015
https://www.youtube.com/watch?v=b9k889LgJp0 , 10.01.2015
4
https://www.youtube.com/watch?v=vA1kD2h6HDM, 10.01.2015
3
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Слика 4. Пример промовисања некоришћења сигурносног појаса и вожње под дејством
алкохола5

Као што се може видети на сликама (од 1 до 4), јасно је да певачи и учесници
ових спотова свесно (или несвесно) промовишу небезбедно понашање у саобраћају,
конкретно приказано кроз различите примере некоришћења сигурносних појасева
током снимања спотова. Нажалост ово је само део појединих спотова који су
популарни на You Tube каналу који имају више милионску гледаност, где се може
доћи до закључка да оваквих „небезбедних“ спотова има много више.
Слика бр. 1 показује певача једне групе где се јасно види да учествује у
саобраћају некористећи сигурносни појас. Овај спот има 24.062.000 прегледа на You
Tube каналу.
Слика бр. 2 такође приказује певача исте групе који поред некоришћења
сигурносног појаса такође самим текстом песме промовише небезбедно понашање
у саобраћају, али као део уметничког изражавања на које свако има право, текст
било које песме се у даљем раду неће узимати у разматрање. Овај спот има
29.830.000 прегледа на You Tube каналу.
На слици бр. 3 такође као и у предходним случајевима имамо промовисање
некоришћења сигурносног појаса у возилу. Овај спот има 9.848.000 прегледа на You
Tube каналу.
На слици бр. 4 је приказана певачица која такође јасно промовише својим
поступком некоришћење сигурносног појаса у возилу. Овај спот има 6.316.000
прегледа на You Tube каналу.
Овај број прегледа поменутих спотова је забележен почетком месеца Јануара где
се у наредном периоду претпоставља да ће број прегледа прогресивно расти.
Међутим током истраживања понашања јавних личности у електронским
медијима нађени су и позитивни примери промовисања коришћења сигурносног
појаса у возилима. Један од добрих примера промовисања коришћења сигурносних
појасева је емисија „Национална класа“. У емисији спортски новинар Аца
Стојановић „вози“ спортисте кроз град уједно вршећи интервју са њима. У овим
емисијама возач возила као и (у већини случајева) путници на задњим седиштима
користе сигурносни појас, а што се може уочити на доле наведеним примерима.
5
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Слика 5. Водитељ емисије „Нацопнална класа“ и коршакашица Ана Дабовић6

Слика 6. Пример Ане Дабовић као промотера коришћења сигурносног појаса

Слика 7. Кошаркаши Никола Каленић и Стефан Јовић7

6
7

https://www.youtube.com/watch?v=U0vZ0-SyayY 11.01.2015
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Слика 8. Нађа Хигл у емисији „Национална класа“8

3.2.

Страна искуства и примери

У САД 2001 године Универзитетска школа јавног здравља у Св. Луису (St. Louis
University's School of Public Health), спровела је студију о коришћењу сигурносних
појаса код учесника филмова. У студији се наводи да учесници у филмовима у доста
случајева нису користили сигурносни појас. Истраживачи су погледали 198
популарних филмова емитованих између 1978 – 1998 године и установили да је само
30% учесника користило сигурносни појас приликом снимања ових филмова. У
студији је наведено да овакво понашање јавних личности може довести до
погрешних схватања код гледаоца и нарушити постојећа правила понашања (у то
време више од 70% грађана је користило сигурносни појас, док је у Калифорнији тај
проценат био 90%). Један од лошијих примера у то време скоро снимљених филмова
је био филм „The Fast and the Furious“ где је се у многоме промовисала небезбедност.
Такође истраживачи су били изненађени када су видели да се у породичним
филмовима у неколико случајева није користио сигурносни појас, с обзиром да
такве филмове гледа најмлађа популација становништва као и породични људи.
Коришћење сигурносних појасева у филмовима је са 10% до 1987 порасло на 30%
после кампања градских власти у којима је промовисано коришћење сигурносног
појаса. Уочено је да су жене као учесници у филмовима користиле у дупло већем
броју случајева сигурносни појас него мушкарци. Професор Sheila Sarkar са
Калиформиског Института за безбедност саобраћаја (California Institute of
Transportation Safety) при Универзитету у Сан Дијегу (San Diego State University) као
експерт за навике код младих возача, наглашава да велики број младих гледа
филмове у којима се негативно утиче на њих и ствара им негативну навику да
некористе сигурносни појас у возилу. (http://articles.latimes.com/2001/oct/09/local/me-55032
15.01.2015)
Једна од водећих америчких продуценских кућа МАД (MADD) је пре неколико
година успела да сведе на минимум промовисања филмова у којима се уочава вожња
под дејством алкохола и наводи да такође продуцентским кућама непредставља
8
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никакав проблем (ништа их не кошта) да приликом снимања филмова обавежу
глумце да користе сигурносни појас.
На следећим сликама биће приказана три добра примера великих светских
глумаца који кроз позитивне примере промовишу коришћење сигурносних појасева.

Слика 9. Robert De Niro и Eddie Murphy у филму „Showtime“ 2002 године

Слика 10. Liam Nesson и Maggie Grace у филму „Taken 2“ 2012 године

На овим сликама (слике 9, 10 и 11) приказани су једни од најбољих глумаца
данашњице о чијој популарности не треба много говорити а који су у овим
случајевима на неки начин промовисали коришћење сигурносних појасева.
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Слика 11. Jason Statham у филму „War“ 2007 godine

4.

ДИСКУСИЈА

Упоређујући збивања на домаћој и страној сцени јасно се може уочити проблем
промовисања небезбедног понашања у саобраћају.
На домаћој сцени мали број јавних личности на правилан начин промовише
безбедно понашање у саобраћају. На горе приказаним примерима спотова јасно се
види да поједине јавне личности учествују у саобраћају некористећи сигурносни
појас, а да притом имају више милионску гледаност кроз електронске медије, пре
свега интернет. Такође овакво понашање некадашњег министра у Народној
скупштини приликом предлагања измена Закона о безбедности у саобраћају на
путевима је неприхватљиво, пре свега зато што је министар саобраћаја тај који први
треба да буде узор правилном понашању у саобраћају. Овакви видови промовисања
небезбедног понашања у саобраћају су до сада наилазили на веома мали отпор код
јавности, несхватајући огроман утицај на поједине циљне групе којима се на овај
начин намеће неправилно понашање и поставља им се питање „да ли им овакве јавне
личности требају бити узори“?
Да није све тако „црно“ може се видети на примерима појединих емисија у
којима учествују спортисти, где се јасно кроз примере показује да коришћење
сигурносног појаса није неки баук, као и да коришћење сигурносног појаса на
задњем седишту непредставља „блам“ већ општу потребу свакога коме је стало до
своје безбедности као и безбедности путника у возилу. На велику жалост емисије
овог типа немају велику гледаност као поједини музички спотови, али то не значи
да оваквом виду промовисања безбедности у саобраћају не треба придавати значај.
На страној (пре свега Америчкој) сцени се после студије о утицајима јавних
личности у филмовима, променио однос продуценских кућа према глумцима где се
код породичних филмова у већој мери примењује подстицање коришћења
сигурносних појасева у возилима, као и у свим другим филмовима где се иде на то
да се на што више примера (намењених пре свега особама млађим од 18 година)
промовише безбедно понашање у саобраћају.
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5.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА

Медијска експлоатација може допринети побољшању безбедности у саобраћају,
исказивањем позитивних примера на разне начине (филмовима, спотовима,
телевизијским гостовањима идт.).
Циљна група, којој би информације овог типа биле пласиране су млади људи,
који тек почињу свој ,,возачки стаз". Погодности су што људи те друштвене сфере
највише пажње поклањају медијима а уједно су и учесници са најмање искуства,
тако да су им примери правилног понашања од изузетног значаја. Као јасан чинилац
који би допринео већем коришћењу сигурносних појасева у медијима су
продуценске куће и главни уредници, које би у почетку требало замолити па и
обавезати (у крајњем случају и новчано или на други начин казнити) да макар у 70%
сцена код филмова и спотова (као и других емитованих садржаја) у којима се
користи возило буде коришћен и сигурносни појас (поготово у садржајима
намењеним лицима млађим од 18 година где би проценат коришћења сигурносног
појаса требао бити најмање 95%), док уједно треба позвати јавне личности да кроз
сопствено коришћење сигурносног појаса (као и придржавањем осталих прописа и
закона) дају позитиван пример правилног поступања у саобраћају. Требало би се
размислити о кажњавању јавних и других личности где постоји јасан доказ (слика,
снимак и сл.) у медијима да се крши и промовише небезбедно понашање у
саобраћају, некршећи право на уметничко изражавање и слободу говора у
границама постојећих закона (ово се не би односило на снимке начињене у
контролисаним условима као на пример коришћењем приколице за снимање возила
у покрету, снимања на обезбеђеним путним правцима, у студију и сл.).
Локалне самоуправе могу умногоме помоћи да се овакви садржаји што мање
снимају на њиховим територијама налажући продуцентима (који долазе у локалне
самоуправе по дозволе за овакве пројекте) да се приликом снимања некрши Закон о
безбедности саобраћаја на путевима јер се добар део оваквих садржаја снима на
територијама локалних самоуправа где се може превентивно деловати.
Имајући у виду да су стране државе (пре свега САД на чијој се територији налазе
неке од највећих продуцентских кућа на свету) посветиле пажњу проблему
промовисања небезбедног понашања у саобраћају кроз медије, као и самом утицају
медијских личности на понашање младих у саобраћају, требало би се скренути
пажња јавности на овај проблем који је у Србији и те како евидентан и нажалост у
све већем броју промовисан без праве реакције надлежних служби.
6.
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MENJAJU LI SE STAVOVI TINEJDŽERA - UČENIKA STŠ O
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA TOKOM FORMALNOG
OBRAZOVANJA?
ARE TEENAGERS' ATTITUDES ABOUT ROAD SAFETY CHANGING
IN THE COURSE OF FORMAL EDUCATION?
Tomislav Nađ1, Nataša Sretenović2,
Rezime: U radu smo prikupili i obradili gledišta tinejdžerske populacije o rizicima kojima su
izloženi u saobraćaju. Cilj istraživanja je utvrđivanje da li im se i na koji način menjaju gledišta
tokom procesa školovanja, od prvog do završnog razreda srednje škole. Istraživanjem je obuhvaćena
populacija dece od 14-15 do 18-19 godina života, koja je jedna od najugroženijih u saobraćaju. Na
osnovu podataka Agencije za bezbednost saobraćaja, 2012. godine u saobraćaju je nastradalo 1.196
dece uzrasta 15 do 18 godina, desetoro je poginulo kao vozači, pet kao pešaci i 11 kao putnici.
Podaci koji su dobijeni istraživanjem pokazali su nam dalji smer delovanja u pogledu obrazovanja
dece vezano za bezbednost saobraćaja, kroz formalno i neformalno obrazovanje, vršnjačku i
eventualno edukaciju roditelja.
Ključne reči: stavovi, rizik, tinejdžeri, bezbednost saobraćaja, obrazovanje
Abstract: In this paper high-school students' viewpoints about traffic risk have been collected and
analysed. The research has been conducted in the Traffic and Transport Engineering High School
and its informants are students aged between 15 and 19. In addition, the research aims at revealing
whether their attitudes are changing during their education and maturity. The lives of children aged
14-15 and 18-19 are most likely to be at stake in traffic. According to the data published by Road
Traffic Safety Agency, 1196 teenagers aged between 15 and 18 were injured in 2012. As a result,
ten drivers, five pedestrians and eleven passengers were killed.
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Nataša Sretenović, Tomislav Nađ
MENJAJU LI SE STAVOVI TINEJDŽERA - UČENIKA STŠ O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
TOKOM FORMALNOG OBRAZOVANJA?

These findings show what actions should be taken in terms of both formal and informal education
of children, their peers and parents about road safety.
Keywords: attitudes, traffic risk, teenagers, road safety, education

1.

UVOD

Cilj našeg istraživanja je da utvrdimo da li se i kako menjaju stavovi tinejdžera o
bezbednosti saobraćaja tokom procesa obrazovanja, od prve do četvrte godine srednje
škole. Istraživanjem smo obuhvatili učenike od I do IV razreda. U radu smo želeli da
prikažemo kakvi su njihovi stavovi na početku školovanja i na kraju istog. Detaljno smo
analizirali podatke za učenike I i IV razreda i izvršili uporednu analizu dobijenih podataka.
Na ovo naše istraživanje podstakli su nas statistički podaci o stradanju dece u saobraćaju
kod nas.
Želimo da ovim istraživanjem unapredimo obrazovanje dece o bezbednosti saobraćaja
kroz oblike formalnog i neformalnog obrazovanja.
2.

MATERIJAL I METODE

Za prikupljanje podataka koristili smo metodu anketiranja. Anketirali samo 257
učenika. Učenika prvog razreda je 50 (19,46%), učenika drugog razreda je 51 (19,84%),
broj učenika III razreda je 103 (40,08%) i broj učenika IV razreda je 53 (20,62%).
Pitanja su bila podeljena na dve grupe. Prva grupa pitanja su namenjana učenicima I
razreda kako bi se utvrdili njihovi stavovi o bezbednosti saobraćaja na početku
obrazovanja. Druga grupa pitanja bila je namenjana učenicima II, III i IV razreda kako bi
pratili njihovu promenu takom procesa formalnog obrazovanja i izvršli poređenje sa
ulaznim podacima. Na ovaj način utvrdili smo kako su se stavovi učenika menjali tokom
četiri godine obrazovanja.
3.

REZULTATI I DISKUSIJA
Anketiranjem smo došli do sledećih rezultata.

Subjektivni osećaj ugroženosti u saobraćaju
(I razred)
bez odgovora
10%
ugrožen u
saobraćaju
45%

ugrožen u saobraćaju
nije ugrožen

nije ugrožen
45%

bez odgovora

Slika 1. Subjektivni osećaj ugroženosti u saobraćaju
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Subjektivni osećaj ugroženosti u saobraćaju
(I razred)

bez odgovora
10%

ugrožen u
saobraćaju
45%

ugrožen u saobraćaju
nije ugrožen

nije ugrožen
45%

bez odgovora

Slika 2. Subjektivni osećaj ugroženosti u saobraćaju

Primećujemo da se u IV razredu subjektivni osećaj ugroženosti u saobraćaju smanjio
za 7%, što je verovatno posledica edukacije.
Tabela 1. Stepen ugroženosti po kategorijama učesnika u saobraćaju
(I razred i IV razred)
I razred
br.učenika
procenat
29
58.00%
2
4.00%
7
14.00%
4
8.00%
3
6.00%
5
10.00%
0

kategorija učesnika
kao pešak
kao vozač
kao biciklista
kao putnik
kao motociklista
ostalo
bez odgovora

IV razred
br.učenika
procenat
30
60.00%
6
12.00%
5
10.00%
3
6.00%
1
2.00%
2
4.00%
6
12.00%

Na osnovu podataka iz tabele vidi se da učenici prvog i četvrtog razreda imaju
podjednak osećaj ugroženosti u svim kategorijama učesnika u saobraćaju osim kao vozači,
što je razumljivo jer se u kasnijim razredima povećava broj vozača. Uopšteno, osećaj
ugroženosti u saobraćaju se ne smanjuje.
bez odgovora
8%

nedovoljno
edukovan
38%

Edukovanost učenika u I razredu

dovoljno
edukovan
54%

dovoljno edukovan
nedovoljno edukovan
bez odgovora

Slika 3. Edukovanost učenika u I razredu
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Edukovanost učenika u IV razredu
nedovoljno
edukovan
26%
dovoljno
edukovan
74%
dovoljno edukovan
nedovoljno edukovan

Slika 4. Edukovanost učenika u IV razredu

Primećuje se da je procenat ispitanika koji smatraju da su dovoljno edukovani porastao
sa 54% na 74%, (20%) a nedovoljno edukovanih se smanjio sa 38% na 26% (12%
smanjenje).
Poštovanje pravila u saobraćaju (I razred)
ne poštujem
24%
poštujem
ne poštujem

poštujem
76%

Slika 5. Poštovanje pravila saobraćaja (I razred)

Poštovanje pravila saobraćaja (IV razred)
bez odgovora
28%

poštujem
ne poštujem
bez odgovora

ne poštujem
6%

poštujem
66%

Slika 6. Poštovanje pravila saobraćaja (IV razred)
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Procenat ispitanika koji poštuju pravila saobraćaja je sa 76% pao na 66%, ali i onih
koji ne poštuju pravila sa 24% na 6%, uz 28% onih koji nisu odgovorili na ovo pitanje, pa
kada bi se dodao i ovaj % broj onih koji ne poštuju pravila bi se popeo na 34%.
Procenat vozača u prvom razredu
poseduju
vozačku
dozvolu
18%
poseduju vozačku
dozvolu
ne poseduju
ne poseduju
82%

Slika 7. Procenat vozača u I razredu

Procenat vozača u četvrtom razredu
bez odgovara
45%
poseduju
vozačku
dozvolu
53%

poseduju vozačku
dozvolu
ne poseduju

bez odgovara

ne poseduju
2%

Slika 8. Procenat vozača u IV razredu

Broj vozača se povećao sa 18% na 53%.
Tabela 2. Učestalost upravljanja vozilom (I i IV razred)
učestalost upravljanja vozilom

I razred

IV razred

br.uč

procenat

br.uč

procenat

svaki dan

7

14.00%

11

20.75%

vikendom

9

18.00%

17

32.08%

jednom nedeljno

1

2.00%

5

9.43%

jednom mesečno

5

10.00%

10

18.87%

imam dozvolu, ali ne vozim

0.00%

5

9.43%

bez odgovora

0.00%

5

9.43%
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Srazmerno većem broju vozača porastao je broj onih koji voze: svaki dan za 6,75%,
vikendom 14,08%, jednom nedeljno 7,43%, jednom mesečno 8,87%.
Raspored sedenja u vozilu (I razred)
putnik na
zadnjem
sedištu
14%

vozač
14%
vozač
suvozač na prednjem
sedištu

suvozač na
prednjem
sedištu
72%

putnik na zadnjem
sedištu

Slika 9. Raspored sedenja u vozilu (I razred)

Raspored sedenja u vozilu (IV razred)
bez odgovora
11%

vozač
30%
vozač

putnik na
zadnjem
sedištu
10%

suvozač na
prednjem sedištu

suvozač na
prednjem
sedištu
49%

putnik na zadnjem
sedištu
bez odgovora

Slika 10. Raspored sedenja u vozilu (IV razred)

Kategorija vozač je povećana za 16%, suvozač je opala za 23%, a putnik na zadnjem
sedištu za 4%, dok 11% nije dalo odgovor na pitanje.
samo na
prednjem
sedištu
30%

Upotreba sigurnosnog pojasa (I razred)
koristi
sigurnosni
pojas
56%
koristi sigurnosni
pojas
ne koristi

ne koristi
14%

samo na prednjem
sedištu

Slika 11. Upotreba sigurnosnog pojasa (I razred)
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Upotreba sigurnosnog pojasa (IV razred)
samo na
prednjem
sedištu
15%

bez odgovora
7%
koristi sigurnosni pojas
ne koristi

ne koristi
6%
koristi
sigurnosni
pojas
72%

samo na prednjem
sedištu
bez odgovora

Slika 12. Upotreba sigurnosnog pojasa (IV razred)
Upotreba sigurnosnog pojasa je porasla sa 56% na 72%. Broj onih koji ga ne koriste je pao sa 14%
na 6%, a onih koji ga koriste samo na prednjem sedištu je pao sa 30% na 6%.

Procenat učenika I razreda koji učestvuju u
saobraćaju pod uticajem alkohola
bez odgovora
8%

da
18%

da
ne
ne
74%

bez odgovora

Slika 13. Procenat učenika I razreda koji učestvuju u saobraćaju pod uticajem alkohola

Procenat učenika IV razreda koji učestvuju u
saobraćaju pod uticajem alkohola
bez odgovora
10%

da
11%

da
ne
bez odgovora
ne
79%

Slika 14. Procenat učenika IV razreda koji učestvuju u saobraćaju pod uticajem alkohola
Procenat anketiranih koji učestvuju u saobraćaju pod uticajem alkohola je opao sa 18% na 11%, a
broj onih koji ne piju je porastao sa 74% na 79%.
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Oblici neformalnog obrazovanja iz BS (I razred)
bez odgovora
10%

neformalno
obrazovanje
14%

neformalno obrazovanje
nisu imali
nisu imali
76%

bez odgovora

Slika 15. Oblici neformalnog obzazovanja BS

Oblici neformalnog obrazovanja iz BS (IV razred)
bez odgovora
9%

neformalno
obrazovanje
15%

neformalno obrazovanje
nisu imali

nisu imali
76%

bez odgovora

Slika 16. Oblici neformalnog obrazovanja BS
Kod neformalnog obrazovanja ne postoje bitne razlike između I i IV razreda.

Koristi od neformalnog obrazovanja (I razred)
bez odgovora
12%
ima koristi
40%

ima koristi
nema koristi
nema koristi
48%

bez odgovora

Slika 17. Koristi od neformalnog obrazovanja (I razred)
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Koristi od neformalnog obrazovanja (IV razred)
bez odgovora
19%

ima koristi
23%

ima koristi
nema koristi
nema koristi
58%

bez odgovora

Slika 18. Koristi od neformalnog obrazovanja (IV razred)

Učenici I razreda smatraju da imaju više koristi od neformalnog obrazovanja i to 40%
za razliku od IV razreda gde je je taj procenat 23%. Kod I razreda 48% a kod IV 58%
smatra da nema koristi od ovog vida obrazovanja.
samo kada
sam siguran da
nikoga ne
ugrožavam
56%

Kršenje saobraćajnih propisa (I razred)
svaki put kada
vozim
22%
svaki put kada vozim
kada sam u društvu
kada sam u
društvu
22%

samo kada sam siguran
da nikoga ne ugrožavam

Slika 19. Kršenje saobraćajnih propisa (I razred)

Kršenje saobraćajnih propisa (IV razred)
svaki put kada
vozim
11%
kada sam u
društvu
11%
svaki put kada vozim
samo kada
sam siguran da
nikoga ne
ugrožavam
78%

kada sam u društvu
samo kada sam siguran
da nikoga ne ugrožavam

Slika 20. Kršenje saobraćajnih propisa (IV razred)
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Ovo je najtragičniji pokazatelj do koga smo došli anketom.78% učenika krši propise
kada „nikoga ne ugrožava“; 11% kada je u društvu i 11% svaki put kada vozi. Procenti se
odnose na deo od 6% (34%) učenika koji krše propise.
Tabela 3. Predmeti koji su najviše doprineli obrazovanju iz
bezbednosti saobraćaja
Naziv predmeta

broj učenika

%

bezbednost saobraćaja

42

79.25%

saobraćajne nezgode

12

22.64%

regulisanje saobraćaja

18

33.96%

saobraćajno pravo

1

1.89%

saobraćajna pravila

6

11.32%

saobraćajni vodič

3

5.66%

osnovi puteva i ulica

5

9.43%

garaže i parkirališta

5

9.43%

el.uređaji

1

1.89%

saobraćajni sitemi

1

1.89%

bez odgovora

9

16.98%

Predmeti: saobraćajne nezgode, saobraćajno pravo, saobraćajna pravila i saobraćajni
vodič se odnose na tehničare za bezbednost saobraćaja. Bezbednost saobraćaja i
regulisanje saobraćaja se odnose i na tehničare za bezbednost saobraćaja i na tehničare
drumskog saobraćaja, a osnovi puteva i ulica, garaže i parkirališta, električni uređaji i
saobraćajni sistemi se odnose samo na tehničare drumskog saobraćaja.
4.

ZAKLJUČAK

Opšti zaključci do kojih smo došli istraživanjem moglo bi se podvesti pod sledeće.
Učenici se u prvom razredu i četvrtom razredu osećaju podjednako ugroženi u saobraćaju.
Pravila u saobraćaja učenici više poštuju u I razredu nego u IV razredu. Alkohol
upotrebljava u IV razredu 11% učenik što je manje nego u prvom razredu (18%).
Ako posmatramo edukovanost učenika ona raste od prvog do četvrtog razreda.
Učenici i I i IV razreda smatraju da nemaju koristi od neformalnog obrazovanja. Ovaj vid
obrazovanja prema našem istraživanju ne bi dao pozitivne rezultate. Poražavajući podatak
do koga smo došli anketom je da 78% učenika krši propise kada “nikoga ne ugrožava“;
11% kada je u društvu i 11% svaki put kada vozi. Procenti se odnose na deo od 6% (34%)
učenika koji krše propise.



10. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Крагујевац, Хотел Крагујевац,
22 – 25. април 2015.

10th International Conference
ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY
Serbia, Kragujevac, Hotel Kragujevac,
April 22 – 25, 2015.

МЕТОДЕ ИЗБОРА ТРАСЕ ЗА КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ
ОПАСНЕ РОБЕ У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
METHODS FOR SELECTION THE ROUTE OF THE VEHICLES FOR
DANGEROUS GOODS TRANSPORT ACCORDING TO TRAFFIC
SAFETY
Борис Антић1, Ненад Милутиновић2, Марко Маслаћ3
Резиме: Транспорт опасне робе представља сложен процес током кога се морају ускладити
законске и све остале процедуре, како би се транспорт обавио на начин којим се не угрожава
безбедност саобраћаја дуж транспортног пута. Саобраћајне незгоде у којима учествују возила
која транспортују опасну робу су веома ретке, али када се догоде могу имати несагледиве и
трајне последице по живот и здравље људи, њихову имовину и животну средину. У процесу
управљања ризиком приликом транспорта опасне робе, избор траса за кретање ових возила
представља један од најважнијих корака, посебно ако траса пролази кроз локалну заједницу,
односно кроз насеље. Имајући то у виду, у раду су приказане најзначајније методологије које
се односе на избор траса за кретање ових возила на основу фреквенцијe саобраћајних незгода
дуж трасе. За сваку од методологија посебно, дат је приказ фаза које је неопходно извршити
у циљу утвђивања величине ризика, дефинисани су параметри и дати модели за њихов
прорачун као и предности и недостаци сваке од методологија. Поред ових података, дат је и
приказ практичне примене, односно њихово подручје примене у пракси.
Кључне речи: избор трасе, опасна роба, безбедност саобраћаја, возила, управљање ризиком.
Abstract: Transport of dangerous goods is a complex process during which the need to harmonize
the legal and other procedures, in order to transport carried out in a manner which does not endanger
the road safety along the haul road. Traffic accidents involving vehicles transporting dangerous
goods are very rare, but when they happen can have a devastating and lasting impact on the lives
Доц. др Антић Борис, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет у Београду, Војводе Степе 305,
Београд, Србија, b.antic@sf.bg.ac.rs
2 Професор струковних студија, др Милутиновић Ненад, дипл. инж. саобраћаја, Висока техничка школа
струковних студија, Косовска 8, Крагујевац, Србија, nenadmilu@yahoo.com
3
Сарадник у настави, Маслаћ Марко, мастер инж. саобраћаја, Висока техничка школа струковних
студија, Косовска 8, Крагујевац, Србија, marko.maslac@yahoo.com
1



Борис Антић, Ненад Милутиновић, Марко Маслаћ
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ВОЗИЛА КОЈА ТРАНСПОРТУЈУ ОПАСНУ РОБУ СА ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗБОР ТРАСЕ ЗА КРЕТАЊЕ

and health of people, their property and the environment. In the process of risk management during
the transport of dangerous goods, the choice of route for the movement of these vehicles is one of
the most important steps, particularly if the route passes through the local community and the city.
With that in mind, this paper presents the most important methodologies relating to the choice of
route for the movement of these vehicles based on the frequency of accidents along the route. For
each particular methodology, presents the stages that need to be made in order to determine the
magnitude of the risk parameters are defined and provide models for their budget as well as the
advantages and disadvantages of each methodology separately. In addition to these data, this paper
reviews the practical application of each of them, and their range of application in practice.
Keywords: route selection, dangerous goods, traffic safety, vehicles, risk management.

1.

УВОД

Транспорт опасне робе представља посебну врсту транспорта за коју се везују
највећи ризици приликом извршења транспортног процеса. Возила за транспорт
опасне робе у укупном саобраћају учествују у веома малом проценту, па су самим
тим и саобраћајне незгоде у којима учествују ова возила ретке, али када се догоде
могу имати несагледиве и трајне последице по живот и здравље људи, њихову
имовину и животну средину. Уколико се саобраћајна незгода догоди на делу
транспортног пута који пролази кроз насеље последице саобраћајне незгоде поред
учесника у самој незгоди, могу имати директан утицај и на локалну заједницу,
односно становништво које се налази у зони утицаја опасне робе дуж транспортног
пута.
Имајући у виду ризике које са собом носе возила за транспорт опасне робе
неколико иностраних аутора и међународних организација (Fabiano, 2002; 2005,
Yang, 2010, Oggero, 2005, Raemdonck, 2013, PHMSA4, FHWA5) спровели су анализу
саобраћајних незгода у којима су учествовала возила која транспортују опасну робу.
Инцидентне ситуације приликом транспорта опасне робе најчешће се догађају у
друмском саобраћају (63%). Према подацима PHMSA, у САД-у, овај проценат
достиже чак 88%, док у Европској Унији (ЕУ-27) износи око 63% (Fabiano, 2005).
Студија у којој су прикупљени подаци из 95 земаља света, која је обухватала
период 1930-2004. године, (Oggero, 2005) показала је константан пораст
саобраћајних незгода у којима учествују возила која транспортују опасну робу.
Саобраћајне незгоде у којима учествују ова возила, најчешће се догађају на
аутопутевима (81.4%), затим на осталим двотрачним путевима ван насеља (7.7%),
градским саобраћајницама (7.6%) и у тунелима (3.3%) (Yang, 2010).
Поред последица које се односе на учеснике саобраћајних незгода, долази и до
последица у виду ослобађања опасних материја (78%), пожара (28%), експлозија
(14%), гасних облака (6%). Укупан проценат прелази 100%, јер се као коначна
последица може јавити и комбинација наведених појединачних последица (Oggero,
2005).
Имајући у виду наведене податке потребно је извршити преглед стања
безбедности саобраћаја возила која транспортују опасну робу у оквиру доступних
светских истраживања, са освртом на методологије које се односе на избор траса за
4
5

Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
Federal Highway Administration
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кретање ових возила на основу фреквенцијe саобраћајних незгода дуж трасе пута
(Табела 1).
Табела 1. Преглед студија за избор траса за кретање возила која транспортују
опасну робу на основу фреквенције саобраћајних незгода

Аутор

Година

Земља

Bubbico et al.
Fabiano et al.
Fabiano et al.
NHI and
FHWA
Raemdonck
et al.

2004
2002
2005
1996

Италија
Италија
Италија
САД

Да
Да
Да
Да

2013

Белгија

Да

2.

Избор траса се врши
на основу
вишекритеријумске
анализе

Процена
настанка СН
укључује
локалне
параметре
Не
Да
Да
Не
Да

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Базе података о саобраћајним незгода у којима су учествовала возила која
транспортују опасну робу су ретке и непотпуне. Ипак последњих година, овој
области се придаје доста пажње, не због учесталости незгода, већ због последица
које оне могу изазвати.
Узимајући у обзир чињеницу да се од укупног броја инцидентних ситуација са
опасном робом, највећи број њих догоди у процесу превоза, укупно 35%, може се
закључити да управљање ризиком од настанка инцидентне ситуације може имати
велику улогу у превенцији настанка саобраћајних незгода и смањењу величина
последица (Миловановић, 2012).
У раду је приказано неколико метода избора траса за кретање возила која врше
транспорт опасне робе у функцији безбедности саобраћаја. Методе избора траса су
дефинисане на основу анализе саобраћајних незгода и локалних параметара.
Анализа саобраћајних незгода вршена је на основу базе података о саобраћајним
незгодама, док је допринос локалног параметра настанку саобраћајне незгоде
одређен доделом тежинске вредности сваком параметру посебно.
Ризици који се јављају приликом избора траса могу се поделити на:
индивидуални, друштвени, апсолутни, специфични. Прорачун ризика у процесу
избора траса за кретање возила која транпортују опасну робу, за одређену деоницу,
представља изведени показатељ, који се дефинише као производ вероватноће
настанка инцидентне ситуације (у овом случају саобраћајне незгоде) и величине
могућих последица од инцидентне ситуације.
Ризик = Вероватноћа × Последице

(1)

Где вероватноћа представља стопу саобраћајних незгода са учешћем возила
која транспортују опасну робу у јединицама број незгода по возило километру; а
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последице представљају степен становништва потенцијално изложених незгоди са
учешћем возила које транспортује опасну робу на деоници трасе пута предвиђеног
за транспорт опасне робе (National Highway Institute and Federal Highway
Administration, 1996).
3.

РЕЗУЛТАТИ

У циљу утврђивања безбедности саобраћаја возила која транспортују опасну
робу, италијански аутор (Fabiano et al., 2002) искористио је националну базу
података о саобраћајним незгодама у којима су учествовала ова возила и спровео
дубинску студију појединачних саобраћајних незгода. Поред детаљно анализираних
последица саобраћајних незгода извршена је и анализа непосредних узрока који
доводе до настанка саобраћајне незгоде (Слика 1). Добијени резултати се касније
укључују у процену ризика за одабир траса којима се крећу возила која транспортују
опасну робу.

Слика 1. Непосредни узроци саобраћајних незгода у којима су учествовала возила која
врше транспорт опасне робе (Fabiano et al., 2002)

Као најзначајнији непосредни узроци саобраћајних незгода у којима су
учествовала возила која превозе опасну робу, на основу анализираних саобраћајних
незгода издвајају се небезбедна брзина (40.4%), изненадно створена препрека на
путу (33.1%) и умор возача (12%).
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3.1.

Преглед методологија за избор траса за кретање возила која превозе
опасну робу на основу фреквенције саобраћајних незгода

Према препоруци Fabiano et al., (2002) у оквиру управљања ризиком приликом
транспорта опасне робе, односно утврђивања траса за кретање ових возила, полазну
тачку представља утврђивање стопа настанка саобраћајних незгода, као и величина
њихових последица.
Фреквенција настанка саобраћајних незгода се може изразити као:
fi = γi Li ni
γi = γo ∑6𝑗=1 ℎj

(1)
(2)

где је:
γi – очекивана стопа настанка саобраћајне незгоде (незгода по км по возилу);
Li – дужина деонице (у км);
ni – број возила;
γo – базна фреквенција (незгода по км по возилу);
hj – локални фактори на посматраној деоници.
На основу анализираних саобраћајних незгода, утврђени су параметри
(дефинисани у оквиру локалних фактора на посматраној деоници пута hj) који могу
имати утицај на настанак саобраћајне незгоде. Параметри су подељени у пет
категорија:
•
h1, h2 – геометријске карактеристике пута;
•
h3 – број саобраћајних трака;
•
h4 – метеоролошки услови;
•
h5 – величина и структура саобраћајног тока.
Посебну категорију локалних фактора (h6) на посматраним деоницама
представљају тунели и мостови, али они у овом случају нису узети у разматрање.
Вредности параметара везаних за број саобраћајних трака и величину саобраћајног
тока зависе од категорије пута, док су дефинисане тежинске вредности осталих
(најзначајнијих) параметара приказани су у табели 1.
Табела 2. Тежинске вредности параметара за карактеристике саобраћајница и
метеоролошке услове (Fabiano et al., 2005)

Локални фактори на посматраној деоници
Пут у правцу
Радијус кривине >200m
Радијус кривине <200m
Пут без подужног нагиба
Успон (нагиб <5%)
Успон (нагиб >5%)
Пад (нагиб <5%)
Пад (нагиб >5%)
Услови добре видљивости (сунчано време)
Услови смањене видљивости (киша/магла)

h1
1
1.3
2.2
-

h2
1
1.1
1.2
1.3
1.5
-

h4
1
1.5
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За одређени сценарио S (настанак саобраћајне незгоде + настанак инцидентне
ситуације), фреквенција настанка саобраћајних незгода се може изразити као:
fi = γi Li ni Ps Pi

(3)

где је:
Ps – вероватноћа настанка саобраћајне незгоде за сценарио S;
Pi – вероватноћа настанка пожара након саобраћајне незгоде.
Број саобраћајних незгода са погинулим лицима за сценарио S (Fabiano et al.,
2005) можемо изразити преко једначине:
Dr = ∑𝑠 𝑓r Nr,s Pf,s

(4)

где је:
fr – стопа саобраћајних незгода на деоници пута (број незгода на годишњем нивоу);
Nr,s – број погинулих лица на деоници пута;
Pf,s - вероватноћа настанка саобраћајне незгоде.
Поред одређивања вероватноће настанка саобраћајних незгода дуж одабране
трасе пута, веома је важно и прогнозирати и могући број настрадалих лица, као
последицу саобраћајне незгоде.
Број настрадалих лица за сценарио S, изражава се као:
Ns = Ns1 + Ns2
Ns1 = k (v AL1)
Ns2 = D (AL2)

(5)
(6)
(7)

где је:
Ns1 – број настрадалих лица која се налазе у возилима;
Ns2 – број настрадалих лица која су се у тренутку саобраћајне незгоде налазили у
зони утицаја опасне робе;
к – попуњеност возила (путника по возилу);
v – густина саобраћајног тока (возила по m2);
D – густина насељености становника (становника по km2);
AL1 – зона утицаја опасне робе (m2);
AL2 – зона утицаја опасне робе (km2).
Број погинулих лица на деоници пута изражава се као:
Nr,s = (Asin kv + Asoff dp) Pf,s

(8)

где је:
Asin – зона утицаја опасне робе која се односи на учеснике у саобраћајној незгоди
(m2);
Asoff – зона утицаја опасне робе која се односи на становништво дуж трасе пута
(km2).
За разлику од Fabiano et al., (2002;2005) који рачуна вероватноћу настанка
саобраћајних незгода и њихових последица, дуж трасе превозног пута, National
Highway Institute and Federal Highway Administration, (1996) дефинише број
очекиваних саобраћајних незгода, и то за сваку деоницу трасе пута. Наиме, број
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очекиваних саобраћајних незгода разликује се у зависности од пређеног пута возила
које транспортује опасну робу. Укупна деоница којом пролазе ова возила се дели на
мање деонице, па се на основу тога прорачунава очекиван број саобраћајних незгода
посебно за сваку деоницу пута. Према спроведеним истраживањима (National
Highway Institute and Federal Highway Administration, 1996.) очекиван број
саобраћајних незгода на деоници којом се транспортује опасна роба може се
изразити преко једначине:
Pa = A x L s

(9)

где је:
Pa – очекиван број саобраћајних незгода дуж деонице трасе пута;
А - стопа саобраћајних незгода односно број саобраћајних незгода по возило
километру дуж деонице трасе пута;
Ls - дужина деонице пута у километрима.
Raemdonck et al., (2013) вероватноћу настанка саобраћајне незгоде на одређеној
деоници дефинишу помоћу два параметра приказаних у једначини:
P = Pca x C

(10)

где је:
P – вероватноћа настанка саобраћајне незгоде;
Pca – општа вероватноћа настанка саобраћајне незгоде;
C – локални параметар посматране деонице пута.
Општа вероватноћа настанка саобраћајне незгоде рачуна се на основу
фреквенције настанка саобраћајних незгода возила која транспортују опасну робу и
превезене количине опасне робе на одређеној деоници.
Pca = Fca x Qtkm

(11)

где је:
Fca – фреквенција настанка саобраћајних незгода изражена у броју незгода по km;
Qtkm – количина превезене опасне робе изражена у tkm.
Док се локални параметар посматране деонице пута изражава помоћу следеће
једначине:
C = Ylok x Yavg
Yavg = Ytotal x (L/Ltotal)

(12)
(13)

где је:
Ylok – број саобраћајних незгода на деоници дужине L;
Yavg – просечан број саобраћајних незгода на деоници дужине L;
Ytotal – укупан број саобраћајних незгода на читавој деоници којом пролазе возила
која транспортују опасну робу;
L – дужина деонице за коју се рачуна локални параметар;
Ltotal – дужина читаве деонице којом се крећу возила која превозе опасну робу.
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4.

ДИСКУСИЈА

У процесу одређивања траса за кретање возила која превозе опасну робу веома
важно место заузима и прорачун вероватноће настанка саобраћајних незгода у
којима учествују ова возила као и величина последица тих саобраћајних незгода.
Последњих година развијено је неколико методологија за прорачун вероватноће
настанка саобраћајне незгоде, а већина њих се заснива на подацима о саобраћајним
незгодама у претходном периоду (базе података) и локалних параметара, који могу
имати велики утицај како на настанак саобраћајне незгоде, тако и на величину
њених последица.
На основу спроведених дубинских анализа саобраћајних незгода у којима су
учествовала возила која превозе опасну робу Fabiano et al., (2002;2005) утврдили су
да се геометрија пута, број саобраћајних трака, величина и структура саобраћајног
тока и метеоролошки услови издвајају као најзначајнији локални параметри који
могу допринети настанку саобраћајне незгоде.
Стопа саобраћајних незгода има велику зависност и са категоријом пута којим
се превози опасна роба. Bubbico et al., (2004) су утврдили да је највећа стопа
саобраћајних незгода заступљена на градским саобраћајницама (1.6х10-6), затим на
двотрачним путевима ван насеља (1.2х10-6) и на крају на аутопутевима (8.1х10-7).
Предности свих наведених методологија се огледају у чињеници да се поред
вероватноће настанка саобраћајне незгоде може изразити и величина последица
саобраћајне незгоде, како по учеснике незгоде, тако и по локално становништво које
се налази у зони утицаја опасне робе. Док се као недостатак може навести чињеница
да се у разматрање последица саобраћајних незгода не узима материјална штета,
која у овом случају може бити изузетно висока.
5.

ЗАКЉУЧАК

У оквиру управљања безбедношћу саобраћаја у локалним заједницама посебан
акценат треба ставити на безбедност возила која транспортују опасну робу. Ова
возила представљају покретне изворе опасности, а последице по локалну заједницу,
које може изазвати саобраћајна незгода су огромне.
Како би се процес управљања ризиком у оквиру локалних заједница унапредио,
потребно је прикупити податке о саобраћајним незгодама на свим деоницама које
су обухваћени анализом, затим дефинисати, описати локалне параметре
(геометријске карактеристике пута, број саобраћајних трака, величина и структура
саобраћајног тока), и доделити им тежинске вредности. Након прикупљања
података потребно је применити једну од приказаних методологија за одабир трасе,
дефинисану на основу фреквенције саобраћајних незгода и величине последица дуж
трасе. Добијене резултате по деоницама треба упоредити, односно потребно је
квантификовати нивое ризика свих деоница обухваћених анализом и извршити
одабир траса за кретање возила која транспортују опасну робу са најмањим
ризицима по локално становништво.
У прилогу је дат изглед глобалне мапе ризика (Raemdonck et al., 2013) за одабир
трасе за кретање возила која превозе опасну робу, дефинисане на основу опште
вероватноће настанка саобраћајне незгоде и величине могућих последица по
локално становништво.
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У нашој земљи не постоје доступне базе података о саобраћајним незгода у
којима учествују возила која транспортују опасну робу, али је на основу неких
анализа утврђено да се у просеку годишње догоди 18 саобраћајних незгода на
територији Србије, а у 80% случајева ових незгода учествују возила која превозе
опасну робу класе три (нафта и њени деривати). У Београду се у периоду од девет
година (2002. – 2010.) догодило 23 саобраћајних незгода са учешћем ових возила
(Миловановић, 2012).
Проблему безбедности саобраћаја возила која транспортују опасну робу треба
посветити већу пажњу од стране свих субјеката који се баве управљањем
безбедношћу саобраћаја у оквиру локалне заједнице и на тако начини први корак у
смањивању огромних ризика која ова возила носе са собом.
6.
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ПРИМЕНА МЕТОДА ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ИЗБОР
НАЈБЕЗБЕДНИЈЕ ПУТАЊЕ
APPLICATION OF OPERATIONAL RESEARCH METHODS FOR
SAFEST ROUTE SELECTION
Далибор Пешић1, Милица Шелмић2, Мирослав Росић3
Резиме: Традиционалне процедуре за избор оптималне путање између два чвора на мрежи
саобраћајница најчешће у обзир узимају дужину растојања или време путовања који
међусобно не морају бити директно пропорционални (веће растојање не значи увек и дуже
време путовања). Време и дужина путовања су у директној вези са трошковима путовања и
стога представљају основне критеријуме за избор „оптималне“ путање. Поред времена и
дужине пута навигациони системи најчешће у више итерација динамички (узимајући у обзир
константне промене улазних параметара алгоритма) проверавају препоручену путању и по
потреби је коригују (већа густина саобраћаја на одређеним саобраћајницама, појава радова
на путу или саобраћајне незгоде и сл.), односно предложена путања најчешће испуњава само
циљеве управљања саобраћаја и оптимизовања функционисања саобраћајне мреже, али не и
критеријуме безбедности саобраћаја. У раду је представљена могућност коришћења познатих
метода Операционих истраживања за избор најкраће путање између чворова са различитим
показатељима безбедности саобраћаја, као и могућност комбинације различитих критеријума
– критеријума безбедности саобраћаја и осталих критеријума за избор оптималне путање.
Такође је указано на могуће позитивне ефекте примене модела за избор путање који узима у
обзир показатеље безбедности саобраћаја, а који у основи омогућавају да се утиче на
смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица што не мора увек бити у
негативној корелацији са дужином и временом путовања. Посебан значај модела огледа се у
могућности примене унутар транспортних система у локалним заједницама.
Кључне речи: безбедна путања, време путовања, Операциона истраживања, избор
оптималне путање
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Abstract: Traditional procedures for determining the optimal route between two nodes/points on
traffic network usually take into consideration travel time and distance which are not always
proportional (larger distance does not always mean larger travel time). Travel time and distance are
in direct relationship with travel costs and that’s why they represent main inputs for selection of
optimal route. Beside travel time and distance, navigational systems usually dynamically (taking
into account changes of input parameters) check proposed route and correct that route if required
(changed traffic density, works at road, traffic accident and etc.), which means that route is only
adopted to the requirements of traffic management and road network optimization, but not the road
safety requirements. Possibility for usage of known Operations research methods for selection of
shortest distance between points on traffic network with different road safety indicators, as well as
combination of different indicators – road safety and other indicators is being examined in this paper.
Positive effects of proposed model for route selection with road safety indicators are presented,
which basically provide decrease of road accidents number and their consequences which is not
always in negative correlation with travelling time and distance. Particular importance of presented
model is possibility of application inside different transport systems in local communities.
Keywords: safe route, travel time, Operations research, optimal route selection

1.

УВОД

Проблем проналажења оптималног пута у транспортним и комуникационим
мрежама је инспирисао људе различитих профила да се баве проналажењем
алгоритама за решавање тог проблема. Теодоровић (2007) закључује да у зависности
од контекста саобраћајног проблема оптимални пут може да буде најкраћи пут,
најдужи пут, најбржи пут, пут са највећим капацитетом, најјефтинији пут,
најпоузданији пут, итд. Са обзиром да је безбедност саобраћаја глобално препознат
проблем, а који постаје све присутнији значајан аспект анализе готово у свакој
сфери друмског саобраћаја, то безбедност постаје важан фактор у поступку избора
путање, односно постоји потреба да се ризик настанка саобраћајне незгоде,
повређивања или неки други показатељ безбедности саобраћаја узме у обзир
приликом одабира путање. Chandra (2014) одабир путање врши на основу вредности
која узима у обзир и безбедност и време путовања и посматра сегмент старијих
возача и бициклиста. Dijkstra (2012) је испитивао утицај безбедности саобраћаја на
одабир путање кретања на регионалној мрежи, а оптимизација мреже утицањем на
одабир путање ће утицати на већи степен одрживости система са аспекта
безбедности саобраћаја. Показатељи безбедности саобраћаја не морају да буду
једини критеријум за одабир путање, већ могу и да фигуришу као један од
параметара. Теодоровић (2007) је описао да постоје ситуације у којима је пут којим
се треба кретати кроз мрежу потребно одредити на основу два или више
критеријума - вишекритеријумски проблем одређивања најбољег пута у мрежи.
Квалитетан алгоритам мора да омогући агрегацију различитих критеријума, а по
потреби и могућност да се различитим критеријума додели различит степен
значајности путем тежинских фактора.
2.

МОДЕЛИ ЗА ОДАБИР НАЈБОЉЕ ПУТАЊЕ

Модел за одабир најбоље путање не треба да одбаци препознате критеријуме као
што су време путовања или дужина пута, већ да им придружи параметре
безбедности пута и тако „помири“ два најчешће супротна захтева на мрежи путева,


10. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Крагујевац, 22 – 25. април 2015.

брзо и социјално прихватљиво, односно безбедно путовање. Без обзира на
различите односе и утицаје међусобно понекад контрадикторних параметара за
избор путање квалитетан модел мора да обезбеди обједињавање свих међусобно
различитих захтева и приоритета на путовање.
2.1.

Постојећи модели за одабир путање (врсте и значај)

Постоје многобројни модели за одабир путање. Теодоровић (2007) систематизује
све моделе у следеће типове:
 изналажење најбољег пута између два специфична чвора,
 изналажење најбољег пута (k најбољих путева) између једног и свих
осталих чворова,
 изналажење најкраћих путева (k најкраћих путева) између свих парова
чворова у мрежи,
 изналажење најкраћег пута између два чвора који мора да прође неке
унапред дефинисане специфичне чворове или унапред дефинисане
гране.
Компликованост модела се не огледа у томе да се пронађе најбољи пут између
два међусобно директно повезана чвора. Такве анализе су једноставне и за њих нису
потребни модели. Модели су неопходни у ситуацијама када постоје многобројни
међучворови и путање међу њима између којих се може проћи како би се дошло из
чвора А у чвор B. Међу многобројним моделима (алгоритмима) издвајају се модел
који је развио Dijsktra (1959), који је један од најефикаснијих и највише коришћених
алгоритама за одређивање најкраћих путева од једног чвора и свих осталих чворова
(Теодоровић, 2007). Међутим, за изналажење најкраће путање између свих парова
чворова на мрежи, посебно је препознат модел Floyd-a (1962). Модел Floyd-а је
посебно погодан не само због изналажења најкраће путање између свих парова
чворова, већ узима и могућност симетричност путања (нпр. време путовања од А до
B није исто као и од B до А), као и ситуације у којима постоји само једносмерна
путања између чворова.
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Слика 1. Пример једноставне мреже са пет чворова у мрежи (Теодоровић, 2007).

2.2.

Одабир релевантних параметара за избор најбоље путање

У основи велики број параметара неке путање (време путовања, безбедност,
еколошки аспект и сл.) може се узети у обзир приликом одабира оптималне путање.
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Квалитетан алгоритам, који би представљао вишекритеријумски приступ
одређивања најбољег пута у мрежи, требало би да обухвати најмање два:
 показатељ који се односе на време путовања,
 показатељ који се односи на безбедност саобраћаја на путањи.
Обједињени показатељ би могао да се рачуна на следећи начин:
dij = w1 ⋅ t ij + w2 ⋅ bij
где су:

(1)

tij –показатељ који се односи на време путовања.
bij - показатељ који се односи на безбедност саобраћаја на путањи.
w1,w2 – тежине, значаји, сваког од два критеријума посебно.

Краће растојање између два чвора на мрежи не значи увек и краће време
путовања. Стога се као основни критеријум за избор путање интуитивно намеће
време путовања. Dijkstra (2011) закључује, на основу прегледа литературе у својој
докторској дисертацији, да време и дужина пута представљају најзначајније факторе
у избору одређене путање. Времену путовања као основном показатељу за избор
путање потребно је придодати и неки показатељ безбедности саобраћаја.
Одабир адекватног параметра из угла безбедности саобраћаја није једноставан
задатак. Пешић (2012) констатује да у безбедности саобраћаја не постоји мера
(еталон), којим би се могло утврдити да ли је нешто безбедно или безбедније, па да
се на основу тога излечи проблем небезбедности.
Директне показатељи се у основи односе на податке о саобраћајним незгодама и
њиховим последицама. Уколико се неки апсолутни показатељ о броју саобраћајних
незгода и њихових последица стави у однос са неким другим показатељем, добија
се релативни директни показатељ. Иако веома значајни, апсолутни показатељи су
често неадекватни за “праведан“ поступак поређења (имајући у виду дужину сваке
од поређених путања, просечан дневни годишњи саобраћај и сл.). Стављањем у
однос одређеног апсолутног показатеља безбедности саобраћаја као зависног и
неког независног утицајног фактора, добија се поузданији показатељ са аспекта
међусобног поређења (релативни показатељ). Међу многобројним ризицима, могу
се посебно издвојити два која описују ризик на одређеном путу: индивидуални и
колективни ризик. Колективни и индивидуални ризик подразумевају однос броја
саобраћајних незгода или настрадалих у саобраћајним незгодама и дужине деонице
неког пута или саобраћајнице, односно броја пређених возило километара на
одређеној деоници (Пешић, 2012). Аутори најчешће у образац за рачунање
индивидуалног и колективног ризика укључују саобраћајне незгоде са погинулим
лицима и тешко телесно повређеним лицима, односно број погинулих лица и тешко
телесно повређених лица. Међутим, Кукић (2014) не искључује могућност да се и
колективни и индивидуални ризик могу добити на основу пондерисаног броја
настрадалих лица.
Са стручног аспекта, све је значајније праћење оних показатеља безбедности
саобраћаја, различитих обележја у систему који имају утицаја на крајњи резултат,
преко тзв. индиректних показатеља безбедности саобраћаја. Липовац (2008)
препознаје број и тежину саобраћајних конфликата као најзначајнији индиректни
показатељ безбедности саобраћаја. Међутим, посебно место у групи индиректних
показатеља безбедности саобраћаја заузимају индикатори безбедности саобраћаја.



10. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Крагујевац, 22 – 25. април 2015.

(ETSC, 2001) дефинише индикаторе безбедности саобраћаја као било коју меру која
је узрочно везана за саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода, а значај
индикатора се може вредновати на основу јачине корелативне везе за излазним
показатељима (Липовац, 2008). Кључна предност која је значајна за коришћење
индикатора јесте чињеница да се могу мерити пре него што настану саобраћајне
незгоде и њихове последице, као и у ситуацијама када нису доступни или не постоје
подаци о саобраћајним незгодама и последицама (Пешић, 2014). Такође је показано
да су индикатори безбедности саобраћаја у јакој корелативној вези са бројем и
последицама саобраћајних незгода (Пешић, 2014). Чест је закључак да је процес
праћења безбедности саобраћаја путем индикатора безбедности саобраћаја
социјално оправданији приступ управљања безбедношћу саобраћаја. С обзиром да
постоје многобројни индикатори безбедности саобраћаја, за одабир значајних
индикатора треба имати у виду своје субјективне личне захтеве, али и објективне
показатеље који указују на значај одређеног индикатора, односно дати предност
индикаторима који боље упућују на стварно стање у систему безбедности
саобраћаја. Такође, треба имати у виду да одређени индикатори неће бити одувек
подједнако значајни, те увек треба ослушкивати научна достигнућа у овој области.
Директни показатељи безбедности саобраћаја, и то они који представљају излаз
из система безбедности саобраћаја, представљају податак који већина људи лакше
разуме и сагледава. Већину корисника интересује колико незгода се догађа на
одређеном путу, или колико људи страда. Већина људи интуитивно сагледава само
крајњи резултат, односно производ неких активности. Готово да је веома тешко
сагледати како проценат употребе сигурносних појасева на некој територији или у
одређеној години може да се одрази на број саобраћајних незгода. Пешић (2012) је
на пример утврдио да је Пирсонов коефицијент корелације, код Аустрије, за слагање
индикатора ''% употребе сигурносних појасева'' и ''броја погинулих лица'' износи r=0,964, са значајношћу на нивоу p=0,01, и такву везу тумачи као „негативну врло јаку
везу“. Уколико се анализа одабира најбоље путање односи на индикаторе
безбедности саобраћаја, онда би такви индикатори требали бити посебно
формирани да се односе на безбедност пута, јер ће такав индикатор бити
разумљивији са аспекта одабира путање општем кругу корисника. PIARC (2003)
указује да је пут као узрок саобраћајне незгоде самостално присутан у свега 3%
случајева, односно у 34% случајева у комбинацији са другим факторима. Засигурно
је да би укључивање само индикатора безбедности пута било непотпуно, јер
индикатори безбедности пута не описују у потпуности стање безбедности
саобраћаја на неком путу. Типични индикатора безбедности неког пута који се
интуитивно могу дефинисати без научних доказа о њиховој стварном значају су:
 (просечна) ширина коловоза или банкине на одређеној путањи,
 (просечни) радијус кривине,
 постојање зауставне траке,
 просечан коефицијент пријањања,
 квалитет саобраћајне сигнализације,
 проценат одређеног начина регулисања првенства пролаза на одређеним
путањама,
 број укрштања са споредним путевима,
 структура саобраћајног тока,
 број „црних“ тачака,
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проценат деоница које имају тротоаре за кретање пешака, или
бициклистичких стаза за кретање бициклиста,
 …
Кукић (2014) истиче iRAP као један од најпознатијих програма оцене величине
ризика проактивним приступом. iRAP је међународни програм за оцену
безбедности пута на основу карактеристика пута, опреме пута и околине. Резултат
iRAP процедуре представља додељивање оцене (звездице) свакој деоници пута
(скала од 1-5), што такође може бити улазни параметар за проналазак најбоље
путање. Суштина проактивног приступа који је део iRAP процедуре је заправо
мноштво различитих индикатора безбедности саобраћаја, који се систематизују у
оцену на скали од 1-5. За анализу одабира путање, односно за квалитетније
рангирање различитих путањи погодније су непрекидне статистичке променљиве, а
што оцена iRAP није (категоријска променљива). Вредновањем различитих
показатеља (индикатора) у пет различитих оцена је посебно погодно за мапирање
тако добијеног ризика, али не и за квалитетно поређење, јер се различитости између
путања изгубе агрегацијом у одређене оцене, а што делимично умањује могућност
употребе резултата iRAP пројекта за потребе одабира најбоље путање. Међутим,
просечна iRAP оцена једног пута, добијена на основу оцене сваке деонице засебно
представља погоднији улазни параметар. Dijkstra (2011) истиче да се чак и модели
за предвиђање саобраћајних незгода могу користити за евалуацији безбедности
одређеног пута, који у обзир узимају различите параметре пута.
Сигурно је да одабир релевантних показатеља није једноставан задатак. Одабир
коначне листе који би квалитетно описао стање безбедности саобраћаја на једној
путањи није коначан и потребно је тежити укључивању ограниченом броју
најзначајнијих показатеља, понекад и суштински разнородних, са циљем добијања
квалитетнијег и поузданијег обједињеног резултата.
Chandra (2014) је описао принцип избора путање заснован на критеријума
безбедности саобраћаја за старије возаче и бициклисте тако што су путање
окарактерисане на основу вредности која узима у обзир и безбедност и време
путовања. Како би се израчунао ризик развијени су индикатори безбедности
саобраћаја на улицама и раскрсницама, који нису уско везане за специфичност
различитих корисника пута. Атрибути (параметри) саобраћаја као што су брзина и
густина, одлике возача као што су време реаговања и параметри саме улице као што
су дужина и коефицијент пријањања су узети у обзир приликом креирања
индикатора нивоа безбедности. У примеру који је предложен у Chandra (2014)
индикатори безбедности саобраћаја, не захтевају податке о саобраћајним незгодама,
које нису неопходне за функционисање модела. Chandra (2014) истиче да је значај
представљеног модела двоструки и огледа се у могућности да развијени индикатори
могу да укажу инжењерима на потенцијална опасна места, али и да наводе старије
возаче и бициклисте кроз коришћење модерних уређаја и алате.
Dijkstra (2011) пре свега истиче да је концепт „одрживе безбедности“ водећа
визија за политике безбедности и истраживања у Холандији, а да је примарни циљ
одрживости безбедних система транспорта смањење последица и броја
саобраћајних незгода. На одрживост система са аспекта безбедности саобраћаја се
може утицати кроз одабир путање. Dijkstra (2011) даје дефиницију и образац тзв.
„скора одрживе безбедности пута“ (енг. Sustainable Safety Score) у чијем
израчунавању учествују показатељи из табеле 1. Критеријуми из табеле 1 под
редним бројевима 4, 5, 8 и 9, а потенцијално и редним бројевима 1 и 2 се могу
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довести у везу с безбедношћу одређене путање, иако су иницијално формирани као
параметри неке путање.
Рбр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Табела 1. Девет критеријума за избор путање (Dijkstra, 2011)

Опис
Број прелаза 4
Природа прелаза5
Недостајуће категорије пута 6
Проценат приступних путева
Проценат дистрибутивних путева
Дужина путовања
Време путовања
Лева скретања
Густина кривина

Јединица
Број додатних прелаза
Број „погрешних“ прелаза
Број недостајућих категорија
Проценат у односу на укупну дужину пута
Проценат у односу на укупну дужину пута
Метри
Секунде
Број левих скретања
Број кривина по километру

Суштина анализе коју је спровео Dijkstra (2011) у смислу како параметри
(скорови) одређене путање на мрежи утичу на безбедност саобраћаја је да добијени
скор корелира у великој мери са бројем саобраћајних конфликата и њиховом
тежином, односно има утицаја на безбедност саобраћаја. Карактеристично је да у
градњи „скора одрживе безбедности“ не учествују само параметри који су
последица искључиво структуре мреже. Резултат који је добио Dijkstra (2011) у
својој докторској дисертацији практично оправдава развој модела за одабир путање
који би укључивао параметре безбедности пута, јер указује да се променом путање
може утицати и на ниво безбедности.
3.
3.1.

МОГУЋА ОГРАНИЧЕЊА МОДЕЛА
Навигациони системи као савет

Van Rooijen et al. (2008) истичу да у 95% свих случајева возачи користе
навигацију само када иду на непознату локацију, односно непознатим путем, премда
постоје малобројни корисници који користе навигацију и када иду до познатих
дестинација. Papinski et al. (2011) указују да су путеви које возачи бирају често
значајно дужи у односу на најкраћи пут који одабран или по критеријуму „дужине“
или „времена путовања“, односно да тако одабране путање нису пожељне од стране
возача. Показано је да су возачи често „погрешно“ одабрали путању. Резултат
модела за одабир путање има само саветодавну улогу, и није обавезан за кориснике
пута. Дакле, циљ модела није у основи да апсолутно одговара возачу и његовим
навикама, већ да на основу објективних показатеља предложи најбољу путању.
Субјективни захтеви возача се евентуално могу кориговати кроз значај одређених
улазних параметара, променом тежинских фактора за сваки улазни параметар.
Значај модела може бити већи са управљачке стране, доносиоца одлука у
безбедности саобраћаја, него возача као корисника навигационих система. Dijkstra
(2012) указује на опасност од последица чињенице да су „најбрже и најбезбедније
путање“ у конфликту и да ће возила бити навођена кроз улице у стамбеној зони, с
обзиром да те зоне важе за најбезбедније и констатује да не сме бити допуштено на
Број прелаза између различитих путева функционално различитих.
Погрешни прелази су они са више функционалне класе на нижу функционалну класу.
6
Број категорија пута затекнутих на путањи – укупан број различитих категорија пута
4
5
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мрежи да нека саобраћајница у стамбеној зони има краће време путовања у односу
на саобраћајницу вишег ранга. Проблем који истиче Dijkstra (2012) је
карактеристичан за моделе за избор путање унутар насељених подручја.
3.2.

Скале вредности различитих показатеља и начин на који су формиране

Пешић (2012) указује да се различити показатељи могу разликовати у зависности
од величине вредности, јединице у којој су изражени и смеру везе саобраћајним
незгодама односно последицама саобраћајних незгода. Због свега поменутог
неопходно је извршити процес нормализације података, којим се различите
вредности своде на исту основу (Пешић, 2012). Поступак нормализације је
неизоставан процес у моделу за избор најбоље путање. Наиме, улазни подаци не
само да се разликују по јединицама у којима су изражени (време у минутима, а
индикатори нпр. у процентима), већ и у величинама вредности (нпр. време путовања
може бити 120 минута а највећи забележен индивидуални ризик 5) када вишеструко
већа вредност једне променљиве умањује значај друге(их) променљиве(их). Постоје
индикатори безбедности саобраћаја код којих већа вредност индикатора указује на
боље стање безбедности саобраћаја, и обрнуто. Наиме, са порастом „% употребе
сигурносних појасева“ боље је стање безбедности саобраћаја (опада број последица
саобраћајних незгода), али са порастом „% возача под утицајем алкохола у
саобраћајном току“ опада стање безбедности саобраћаја (расте број саобраћајних
незгода и последица саобраћајних незгода). Стога кроз процес нормализације треба
водити рачуна да све улазне променљиве буду формиране тако имају исти смер везе
за захтевима за најбољу путању.
Међу многобројним техникама нормализације издваја се инверзна трансформација која нормализоване вредности показатеља смешта у опсег од 0 до 1. Поред
једноставности примене, инверзна трансформација је препозната као посебно
корисна јер прави велике разлике између најбољих резултата и првих следећих
резултата, што је посебно важно када се жели нагласити значај неког показатеља
безбедности саобраћаја (Пешић, 2012). Dijkstra (2012) је нормализацију података
вршио по принципима тзв. „интервалне“ нормализације, односно одстојања од
минималне, односно максималне вредности (Пешић, 2012). То практично значи да
најбоља алтернатива има 0, а најлошија вредност 1, или обрнуто.
3.3.

Непрецизност улазних параметара

Srinivasan (2014) истиче да постоји све већа потреба да се непрецизност времена
путовања по транспортној мрежи квантификује како би се оптимизовали алгоритми
за одабир путања. Henn (2005) наводи да је у последње време све веће интересовање
у научним круговима за коришћење фази логике у моделима за одабир путање. С
тим у вези, у алгоритме за одабир најкраће путање значајну улогу може имати и
примена фази логике. Наиме, вредности многих параметара најчешће нису познате
са довољном прецизношћу. Некад су измерене вредности праћене значајним
методолошких ограничењима што су све услови да се улазни параметри не
посматрају као апсолутно прецизне вредности већ као фази бројеви. Наиме, да ли се
са 100% поузданости може рећи да је време путовања између два чвора 15 минута,
или оно може бити нешто мање или нешто веће у одређеним ситуацијама? Такође,
велика предност примене фази логике над конвенционалним методама је у њеној
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способности да обрађује и извршава аритметичке операције над лингвистичким
променљивима. Дакле улаз у предложени модел могу да буду поред бројних
вредности, и лингвистичке променљиве попут: ''кратко'' време путовања, ''јако дуго''
време путовања и сл.
3.4.

Утицај повећања ПГДС-а

Резултати страних истраживања показују да на ванградским двотрачним
путевима стопа саобраћајних незгода и стопа саобраћајних незгода са настрадалим
лицима расту са повећањем ПГДС7-а (Labi, 2006; Garber et al., 2010). Уколико би се
сва возила преусмерила на бољу путању, то не би безусловно довело до бољег
очекиваног стања, не само због повећања ПГДС-а, већ евентуално и због промене
брзине у току, структуре тока и многих других евентуално разматраних улазних
показатеља безбедности саобраћаја.
У теорији транспортних мрежа поменути феномен је повезан са концептима
кориснички еквилибријум и оптимум мреже (Тедоровић, 2007). У условима
корисничког еквилибријума, ниједан корисник не жели да промени пут који користи
јер би промена пута само довела до повећаног времена путовања (или другог
показатеља који учествује у анализи). Другим речима, постоји тренутак у коме ће
вредности различитих улазних параметара на мрежи изједначити самом променом
структуре корисника (и њихових возила), осим оних показатеља који не зависе од
корисника, већ од саме путање (јер оне се не „премештају“).
3.5.

Небезбедност деонице и небезбедност пута

На одређеним путањама између два чвора (између којих нема других чворова
односно чворови су директно повезани) могу постојати сегменти на којима се брже
путује, или спорије, односно које су безбедније или мање безбедне. Честе су и
ситуације да један мали сегмент читаве путање може да умањи резултат целокупне
путање. Међутим такви сегменти представљају део те путање без обзира што носе
већи проценат вредности улазног анализираног параметра, а мањи проценат у
укупној дужини деонице. Карактеристично је да изузетно велики ризик на једном
месту може одбити корисника без обзира на низак ризик на целокупном остатку
деонице. Другим речима, постоји опасност да ће се агрегацијом показатеља за
читаву путању, умањити значај одређених изузетно небезбедних деоница на
путањи. Потребно је размотрити да се рачунање ризика врши за сваку деоницу, па
да се за ризик на читавој путањи одабере максимални ризик добијен на основу
појединачних ризика деоница. Проблем утицаја деонице на читаву безбедност пута
је ипак најзначајније разматрати приликом коришћења одређених „невешто
формираних“ индикатора безбедности саобраћаја или непрецизне методологије
њиховог мерења. Наиме, на истом путу може постојати деоница на којој 70% возача
прекорачује брзину и деоница на којој ни једно возило не прекорачује брзину.
Већина познатих алгоритама не узима могућност да засебно вреднује безбедност
чвора кроз који се пролази коначном одабиром путање, или времена путовања кроз
сам чвор, а што је понекад од изузетног значаја. Наиме ако се на путањи од А до B,
пролази кроз чвор C, поставља се питање у чију вредност ризика улази ризик на
7
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самом чвору C (деоницу AC или деоницу BC), чак и ако је чвор C „обична“
раскрсница. Можда је баш раскрсница у чвору C носилац високог ризика. Модел се
може анализирати до те мере, да није подједнако безбедно, ако на чвору C мора да
се скрене лево ако се иде у чвор B, или десно ако се иде у чвор D. Chandra (2014) у
свом моделу рачуна тзв. „време до незгоде“ за сваку улицу и раскрсницу засебно.
4.

ЗНАЧАЈ МОДЕЛА И МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ

Свака одговорна локална самоуправа може да користи моделе за одабир најбоље
путање за сопствени систем управљања безбедношћу саобраћаја, али и за процес
израде специфичних карата на којима је приказан степен – ниво колико је одређена
путања добра или не. Таквим утицањем на систем вођења саобраћаја у насељу се
може утицати на коначне излазе у систему безбедности саобраћаја - број
саобраћајних незгода и њихових последица, а имајући у виду наведена ограничења
оваквих модела. Посебно је важно истаћи да модел не захтева улагања у безбедност
саобраћаја (нпр. кампање за повећање свести становништва, грађевинске мере и сл.).
Моделом се само врши оптимизација саобраћајне мреже са постојећим ресурсима и
квалитетима мреже. Доступност података у одређеној локалној самоуправи свакако
није ограничавајући фактор, јер модели могу да узимају у обзир многобројне
различите доступне показатеље безбедности саобраћаја, а неки се могу и
једноставним истраживањем прикупити. Применом модела који обједињавају време
путовања и безбедност путање може се ублажити иницијални јаз и предрасуде код
већине учесника у саобраћају, да је безбедно често и спорије. Обједињени модели
показују којим путањама се може стићи најбрже и најбезбедније, обједињавањем
наизглед супротних показатеља.
Посебан значај од примене модела могу имати транспортна или друга предузећа
која у оквиру своје делатности обављају и транспортну делатност. Правилним
рутирањем својих транспортних средстава предузеће може да смањи трошкове
(губитке) које има услед саобраћајних незгода (штете, губици, кашњења и сл.).
Комплексне и разгранате мреже, које су посебно карактеристичне у већим
градовима могу бити погодније за примену модела, у односу на међумесну мрежу
између насеља, јер је број могућих путањи у таквој ситуацији много мањи и
једноставнији за сагледавање него у комплексној градској мрежи.
5.

ЗАКЉУЧАК

Карактеристике путање засигурно имају утицај на безбедност саобраћаја на тој
путањи. Стога, постоји потреба да се оптимизацијом мреже, кроз одабир путање
утиче на безбедност саобраћаја, односно излазне показатеље из система
безбедности саобраћаја – број саобраћајних незгода и њихове последице. За улазне
параметре у алгоритме се могу користити различити показатељи безбедности
саобраћаја, али приоритет треба дати онима који очигледније и објективније указују
на стање безбедности односно небезбедности. Оптимизацијом своје мреже, свака
локална заједница може постићи значајне резултате у систему безбедности
саобраћаја, без значајних улагања у систем.
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PRINUDA OGRANIČENJA BRZINE
THE COMPULSION OF SPEED LIMITATION
Milorad Opsenica1, Stojan Aleksić2, Dušan Janković3
Rezime: Smanjenje bezbjednosti u saobraćaju na putevima povezano je sa nezakonitim ponašanjem
gdje brzina predstavlja suštinu problema. Mada su na raspolaganju brojne mjere za efektivnu
prinudu u oblasti brzina, prekoračenje brzine i neprilagođena brzina još uvjek su oblasti u kojima se
skoro nemoguće suprostaviti problemima.
Policijska prinuda se smatra završnim korakom u oblasti upravljanja brzinama. Ako se učesnici u
saobraćaju ne mogu podstaći da voze brzinama prilagođenim stanju na putevima ili manjim od
propisanih ograničenja brzine, tada se težište stavlja na sistem policijske prinude zakona, u okviru
koga se obavlja zastrašivanje, otkrivanje i kažnjavanje.
U radu je opisana policijska prinuda saobraćajnih zakona, model poštovanja ograničenja brzine,
metode i intenzitet policijske prinude ograničenja brzine.
Ključne riječi: Brzina, saobraćajne nezgode, policija, prinuda saobraćajnih zakona, metode prinude
Summary: Diminished safety in road traffic is connected to illegal behaviour where the speed is
marked as the very essence of the problem. Although there are numerous measures for efficient
compulsion within speeding, exciding speed limit and speed that is not adapted are still areas where
it is almost impossible to stand up to problems.
Police compulsion is regarded as a final step in speed managing. If traffic participants can’t be
motivated to drive at a speed adjusted to current conditions of the road, or at a speed lower than
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mandatory speed limitation, the focus goes on police compulsion of traffic laws which means
implementation of intimidation, revealing and punishing.
In this paper it is described police compulsion of traffic laws, model of compliance with speed limit,
methods and identity of police compulsion of speed limit.
Key words: Speed, traffic accidents, police, compulsion of traffic laws, methods of compulsion

1.

UVOD

Prekoračenje brzine (vožnja iznad ograničenja brzine) i neprilagođena brzina (vožnja
suviše brza za postojeće uslove u saobraćaju, ali u okviru ograničenja) su najveći problem
bezbednosti na putevima u mnogim zemljama. Mada identifikovanje uticajnih faktora u
saobraćajnim nezgodama može da bude u nekoj meri subjektivno, postoje pregledi
(OECD/ECMT, 2006) i studije (Frith i ostali, 2005) koji pokazuju da trećina saobraćajnih
nezgoda sa poginulima ima element suviše velike brzine. Brzina je otežavajući faktor u
svim saobraćajnim nezgodama.
Uprkos širokom razumevanju rizika koji donosi velika brzina, prekoračenje brzine je i
dalje na visokom nivou, a ovakvo ponašanje ostaje zastupljeno i društveno prihvaćeno
(ETSC, 2010). To predstavlja očigledan paradoks u smislu neslaganja verovanja i
ponašanja, obzirom da vozači veruju da je prekoračenje brzine pogrešno ili opasno, a ipak
redovno prekoračuju postavljeno ograničenje brzine. Rešavanje problema nedozvoljenog
prekoračenja brzine podrazumeva da veliki broj vozača u saobraćaju, koji prekoračuju
ograničenje brzine, promeni svoje ponašanje.
Iskustva pokazuju dugotrajno i veliko smanjenje brzine vožnje u zemljama sa najvećim
nivoom prinude brzine, što je dokaz veze između objektivnih mogućnosti otkrivanja i
izbora brzine. Istraživanja koja su do danas obavljena pokazuju da su bezbednosne kamere
efektivna intervencija u smanjenju drumskih saobraćajnih nezgoda i povređenih na
putevima.
Mada se rizik koji donosi brzina menja zavisno od tipa puteva, osnovno pravilo je da, u
proseku, smanjenje srednje brzine za 1% dovodi do smanjenja saobraćajnih nezgoda sa
povređenima za 2%, smanjenja saobraćajnih nezgoda sa teško povređenima za 3% i
smanjenja saobraćajnih nezgoda sa poginulima za 4%. To se objašnjava priznatim
„stepenim modelom“, koji daje eksponencijalnu vezu između povećanja brzine i
verovatnoće saobraćajnih nezgoda i njihove težine (Aarts i van Schagen, 2006).
Primena tehnologije inteligentne adaptacije brzine (ISA) će pomoći u dostizanju visokog
nivoa poštovanja ograničenja brzine, a time i u značajnom smanjenju poginulih na
putevima.
2.

ZAKONI

Danas se procenjuje da u promeni ponašanja leži najveći potencijal uticaja na bezbednost
saobraćaja. Propisi imaju veoma važnu ulogu u promeni ponašanja. Da bi se ovaj
potencijal realizovao, neophodno je: da se donese dobar zakon i drugi propisi, da ljudi
poštuju propise i da budu kažnjeni oni koji ih ne poštuju.
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Prva opšta ograničenja brzine u Evropi, koja su podstaknuta brigom o bezbednosti
saobraćaja, potiču od 1900. godine. Nakon prvih pozitivnih rezultata, interes za
industrijskim razvojem i povećanjem mobilnosti preovladao je nad brigom za bezbednost
saobraćaja. Granice dozvoljenih brzina su rasle, a sprovođenje zakona slabilo. Kriza
goriva (1973) je aktuelizovala opšta ograničenja brzine, ali ne zbog bezbednosti
saobraćaja, već zbog smanjivanja potrošnje goriva. Tada se izvode prvi eksperimenti sa
automatskom kontrolom brzine.
Nacionalni zakon propisuje opšte ograničenje brzine za svaki tip puteva, dok saobraćajni
znakovi na putevima daju ograničenja brzine za određene deonice puteva. Ograničenja
brzine mogu da budu stacionarna ili dinamična, pri čemu se ova druga koriste za
optimizaciju protoka saobraćaja i prevenciju saobraćajnih nezgoda izazvanih štetnim
spoljnim uslovima.
U zemljama EU maksimalna dozvoljena brzina je 50 km/h u gradskim oblastima (sa
izuzetkom Slovačke i Poljske, gde je 60 km/h noću). Sve više zemalja usvaja strožija
ograničenja brzine u stambenim oblastima i u blizini škola, obično 30 km/h. Neke zemlje
imaju posebna ograničenja brzine zavisno od vremenskih prilika (Francuska), ili godišnjeg
doba (Finska), (EC, 2010).
3.

MODEL POŠTOVANJA OGRANIČENJA BRZINE

Saobraćajna pravila se odnose na uzajamnu vezu između učesnika u saobraćaju i na vezu
između učesnika u saobraćaju i njihovog okruženja. Ona su usmerena na promovisanje
bezbednog i neometanog odvijanja saobraćaja na putevima. Nesvesno kršenje pravila bi
trebalo rešavati projektovanjem puteva i vozila, ali se svesno kršenje pravila mora rešavati
policijskom prinudom.
Kada je u pitanju prinuda ograničenja brzine primenjuju se dve široke filozofske
perspektive. Instrumentalna perspektiva se zasniva na zastrašivanju, pri čemu se strah od
sankcionisanja smatra centralnim mehanizmom za izbegavanje poštovanja propisanih
ograničenja brzine. Drugim rečima, ljudi su motivisani dobiti, gubitkom, nagradama i
sankcijama zbog poštovanja ili nepoštovanja ograničenja brzine. Povećanje verovatnoće i
težine sankcija se tako smatra efektivnim načinom za poboljšanje poštovanja ograničenja
brzine. U normativnoj perspektivi se naglašava uloga društvenih normi, ukorenjenih u
društvu. Polazi se od toga da ljudi teže ponašanju koje je usaglašeno sa uobičajenim
društvenim shvatanjima. Tako je verovatnije da će poštovati ograničenja brzine koja
smatraju realnim i odgovarajućim. Sankcije kao mehanizam za motivisanje ljudi da
poštuju ograničenja brzine imaju dosta veći efekat kada su u skladu sa normama,
vrednostima i osećajem pravde samih građana (SWOV, 2009).
Kada su u pitanju uslovi poštovanja opštih saobraćajnih pravila, Nordzij (1976) je
identifikovao pet uslova koje moraju da ispunjavaju saobraćajni zakoni. Zakon bi trebalo:
da je lako razumljiv za sve učesnike u saobraćaju, da ga je lako slediti, da nije u suprotnosti
ili konfliktu sa drugim zakonima, da nije u konfliktu sa situacionim preduslovima i, da
omogućava lako identifikovanje svakog prekršaja u saobraćaju. Pored toga, učesnici u
saobraćaju moraju da poznaju i prihvataju saobraćajne zakone. Međutim, poznavanje
saobraćajnih pravila je potreban, ali ne i dovoljan uslov za njihovo poštovanje.
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Poštovanje saobraćajnih pravila se može sistematski opisati kao na slici 1, na kojoj se
razlikuje spoljni motivacioni pristup koji se oslanja na negativne spoljne faktore (npr.,
sankcije, gubici, itd.) i unutrašnji motivacioni pristup baziran na verovanjima.
Prema ovom modelu, zakoni i prinuda prvo kreiraju objektivni rizik od otkrivanja
prekršaja ograničenja brzine. Objektivni rizik je stvarni rizik od otkrivanja, tj., pokazuje
realnu verovatnoću otkrivanja koju izaziva stvarni nivo aktivnosti saobraćajne prinude,
npr., od strane policije. Objektivni rizik ima uticaj na percepciju vozača kada je u pitanju
mogućnost otkrivanja prekršaja ograničenja brzine (tj., subjektivni rizik). Subjektivni rizik
od otkrivanja predstavlja manje ili više svesnu i manje eksplicitnu procenu samih vozača
o mogućnosti otkrivanja prekršaja ograničenja brzine. On nastaje kao rezultat percepcije
učesnika u saobraćaju u pogledu intenziteta aktivnosti prinude. Na subjektivni rizik se
može uticati merama podrške, poput medijskih ili komunikacionih kampanja. Subjektivni
rizik od otkrivanja je od veće važnosti za poštovanje ograničenja brzine od subjektivne
težine sankcija. Kada je u pitanju subjektivna težina sankcija, Šlag, (2009) smatra da
subjektivna težina sankcija sledi određenu hijerarhiju: novčane kazne – kazneni poeni –
privremena zabrana vožnje – trajno oduzimanje vozačke dozvole. Vozači najčešće
prihvataju novčane kazne. Šlag navodi rezultate iz Nemačke koji pokazuju da mnogi
vozači prekoračuju ograničenje brzine do određenog praga (tj., ≤ 20 km/h iznad
ograničenja brzine). U slučaju otkrivanja, prekršaji ispod ovog praga se sankcionišu
novčanom kaznom, a ne kaznenim poenima.
Pored toga, veza između otkrivanja prekršaja ograničenja brzine i sankcija bi trebalo da
bude dovoljno jasna kako bi se postigao efekat na zastrašivanje. Ovaj argument
neposrednosti sankcija je opisan u studijama u oblasti psihologije učenja. Kada suviše
vremena prođe između prekršaja i sankcije, veza između njih je maglovita i ne može se
očekivati direktan efekat zbog smanjenja subjektivnog, opaženog rizika (Akkermans i
Orozova, 2007).

Slika 1.Model poštovanja ograničenja brzine (Mäkinen i saradnici, 2003)

Nasuprot tome, u okviru unutrašnjeg, motivacionog pristupa, do poštovanja ograničenja
brzine dolazi relativno prirodno, zbog toga što učesnici u saobraćaju veruju zakonu.
Dobrovoljno poštovanje ograničenja brzine obično proizilazi iz društvenih normi, ali
takođe može da bude rezultat verovanja da vlasti imaju legitimno pravo da utiču na
ponašanje. Tokom prethodnih decenija, pod kombinovanim uticajem novih zakona,
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policijske prinude i javnog ubeđivanja (medijske kampanje, itd.), mnogi vozači su počeli
da prihvataju pravilo „nema prekoračenja ograničenja brzine“ kao strogu ličnu normu
(ETSC, 2008). To znači da se poštovanje ograničenja brzine prvo može spolja motivisati
ciljem izbegavanja sankcija, ali učesnici u saobraćaju bi kasnije mogli da promene svoja
lična verovanja u vezi sa tim da li je ispravno ograničenje brzine i da internalizuju
saobraćajne propise.
Prinuda ograničenja brzine je na početku bila dosta pasivna, često posle događanja
saobraćajnih nezgoda, ali je povećanje obima motornog saobraćaja u prvoj polovini 20.
veka otvorio put za promenu pristupa, tako da su se pojavile specijalizovane policijske
službe koje su proaktivno delovale u smislu prinude ograničenja brzine. U drugoj polovini
20. veka je došlo do profesionalizacije aktivnosti prinude, a početkom 21. veka je prisutno
povećanje efektivnosti policije primenom modernih tehnologija.
EU jasno prepoznaje ulogu prinude ograničenja brzine u poboljšanju bezbednosti na
putevima. Nekoliko mera vezanih za prinudu je predloženo u 3. Akcionom programu
bezbednosti na putevima 2001-2010 godine (EC, 2003), kao i u Političkim orijentacijama
u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima 2011-2020 godine (EC, 2010).
Prinuda je integralni deo Političkih orijentacija EU u oblasti bezbednosti saobraćaja na
putevima 2011-2020 godine. To je jedan od sedam glavnih ciljeva koje je Evropska
komisija predstavila sredinom 2010. godine. Evropska komisija priznaje da puni
potencijal evropske strategije prinude zapravo nije dostignut tokom trajanja prethodnog
programa, uz naročito nepostojanje napretka u vezi sa predlogom Evropske komisije za
realizaciju prekogranične prinude. Zbog toga su nove Političke orijentacije EU bazirane
na sledeće četiri oblasti: prekogranična prinuda propisa u saobraćaju na putevima,
kampanje prinude, tehnologija u vozilima kao pomoć u prinudi i nacionalni ciljevi u
oblasti prinude (EC, 2010).
Cilj prinude ograničenja brzine je jedan od onih sa najkonkretnijim i najdetaljnijim
akcijama u okviru „Političkih orijentacija“. Ostale zemlje članice mogu da iskoriste
iskustva zemalja koje su ostvarile brz napredak i dokazale da efektivna prinuda
ograničenja brzine dovodi do brzog smanjenja broja poginulih i povređenih u
saobraćajnim nezgodama na putevima.
Postavljanje nacionalnih ciljeva prinude bi bio još jedan dodatak koji ETSC veoma
podržava. Dva termina, „ciljevi prinude“ i „kontrolni ciljevi“ se koriste u Komunikaciji
Evropske komisije. ETSC snažno preporučuje korišćenje prvog od njih, obzirom da, mada
većina građana koji poštuju zakon podržava prinudu, mnogi se i dalje snažno opiru
policijskoj kontroli njihovog načina života (ETSC, 2011). Nacionalni ciljevi prinude bi
mogli da predstavljaju način da se ciljna prinuda usmeri na glavne oblasti: prekoračenja
brzine, vožnje pod uticajem alkohola i neupotrebe sigurnosnog pojasa. To bi moglo da
podrazumeva i koncentrisanje na oblasti i periode kada je poštovanje saobraćajnih propisa
izrazito slabo i kada je broj saobraćajnih nezgoda naročito veliki.
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4.

METODE PRINUDE OGRANIČENJA BRZINE

Upravljanje brzinama putem ograničenja brzine zahteva sistem zakona o brzini i neki
proces za uspostavljanje razumnih ograničenja brzine, kao i policijsku prinudu, kazne i
javnu edukaciju, u idealnom slučaju sve zajedno. Policijska prinuda je integralni deo
jednog takvog sistema. Čak i kada se razumna ograničenja brzine uspostave kroz zakone
ili inženjerska istraživanja i kada ih većina vozača poštuje uz malu toleranciju, policijska
prinuda je i dalje neophodna za obezbeđenje poštovanja ograničenja brzine od strane
malog broja vozača koji će ih poštovati samo ako primete neku osnovanu pretnju od
otkrivanja i kažnjavanja zbog nepropisnog ponašanja.
Analiza metoda za prinudu u oblasti brzina, onako kako se trenutno primenjuju, uglavnom
je ekvivalent ispitivanju uticaja policijske prinude u oblasti upravljanja brzinama. U
policijskoj prinudi u oblasti brzina obično se usvaja jedan od dva pristupa. Prvi pristup
odnosi se na primenu tradicionalnih metoda prinude, dok drugi pristup podrazumeva
upotrebu automatskih uređaja za otkrivanje prekršaja prekoračenja ograničenja brzine.
4.1.

Tradicionalni metodi policijske prinude ograničenja brzine

Tradicionalni metodi policijske prinude ograničenja brzine obično uključuju aktivnosti
policije koje su povezane sa otkrivanjem na licu mesta, zaustavljanjem i kažnjavanjem
vozača koji prekorače dozvoljeno ograničenje brzine. Vozači koji prekorače dozvoljeno
ograničenje brzine otkrivaju se pomoću neke vrste uređaja za merenje brzine vožnje (koji
takođe mogu uključivati i samo policijsko vozilo), zaustavljaju na lokaciji na kojoj je došlo
do prekoračenja dozvoljene brzine, a potom kažnjavaju, zavisno od težine prekršaja
vezanog za brzinu vožnje.
Tradicionalne metode imaju prednost u tome što se vozači odmah neposredno zaustavljaju
od strane policajaca i odmah im se izriču kazne. Međutim, teško je sa ograničenim
policijskim resursima obezbediti dovoljan nivo neprekidne i rasprostranjene prinude.
Tradicionalne metode se prema tome, uglavnom fokusiraju na najozbiljnije prekršaje
prekoračenja brzine i one se primenjuju uglavnom na visoko-rizičnim lokacijama.
Razvoj strategija namenjenih povećanju efikasnosti i efektivnosti tradicionalnih metoda
policijske prinude u saobraćaju doveo je do upotrebe čitavog niza različitih mogućnosti
upotrebe policijskih vozila. Cilj ovih strategija je povećanje potencijalnog efekta
zastrašivanja koje policijska vozila imaju na ponašanje učesnika u saobraćaju.
Uobičajene opcije su upotreba obeleženih (vidljivih) ili neobeleženih (neprimetnih)
policijskih vozila i upotreba stacioniranih ili pokretnih vozila. Svaka od ovih opcija
predviđena je za maksimiziranje zastrašivanja, međutim, pokazalo se da su načini na koje
se to postiže i efekti na ponašanje učesnika u saobraćaju značajno različiti.
Fizički prisustvo policije na putevima ima pozitivan efekat na zastrašivanje učesnika u
saobraćaju. Direktna konfrontacija policajaca i prekršilaca poboljšava edukativni efekat i
omogućava pravedno tretiranje prekršilaca, imajući u vidu posebnost saobraćajne
situacije.
4.2.

Sistemi automatske prinude ograničenja brzine

Da bi se povećala verovatnoća otkrivanja prekršaja prekoračenja brzine, tradicionalni
metodi se sve više dopunjuju automatskim metodama. Razne tehnologije se koriste u
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automatskoj prinudi ograničenja brzine. Među njima su radari, video tehnologija, laseri,
petlje, piezoelektrični kablovi i mnoge druge. „Automatska prinuda ograničenja brzine“
podrazumeva tehnički uređaj za snimanje koji se automatski aktivira prilikom prekršaja
tako da informacije o vozilu koje je napravilo prekršaj budu snimljene. Automatski metodi
podrazumevaju upotrebu stacionarne opreme kao i mobilnih uređaja koji se koriste uz
pomoć policijskih patrolnih vozila.
Stacionarni uređaji uključuju bezbednosne kamere koje snimaju (film ili digitalnu) sliku
vozila ili sa prednje ili sa zadnje strane, u zavisnosti koja vrsta dokaza je potrebna za
prekršajni proces. U sistemima sa kontrolom deonice, upotrebljavaju se dve kamere. Ovi
sistemi mere prosečnu brzinu nad određenom udaljenošću, što je pravičnije nego da se
brzina meri u samo jednom momentu. Kontrola deonice se posebno koristi za kontrolu
brzine u tunelima i na autoputevima u nekim zemljama. Na primer, između 2005 i 2006
godine, sistemi kontrole deonice u Italiji su prošireni na 24 visoko-rizične deonice na
autoputevima u Italiji.
Mobilnim uređajima, s druge strane, može se upravljati iz policijskog vozila i oni mogu
biti korišćeni na različitim lokacijama u skladu sa potrebama. Video uređaji kao što je
ProVida koja je instalirana u (obeleženim ili neobeležnim) policijskim vozilima se takođe
mogu koristiti za snimanje brzine željenog vozila. Ovaj tip tehnologije se sve više koristi
u zemljama Evropske Unije. On je međutim skup i vremenski zahtevan, što ograničava
njegovu široku upotrebu.
Prisutan je jasan trend ka upotrebi naprednih automatskih uređaja koji su u stanju da
registruju više saobraćajnih prekršilaca i prekršaja istovremeno. Kao primer može se
pomenuti poslednja generacija kamera za prekoračenja brzine koje su proizvedene i
stavljene u upotrebu u Švajcarskoj od 2010. godine (ETSC, 2011), koje mogu istovremeno
da prate brzinu 22 automobila u četiri trake, a ne samo uobičajene dve trake. Ove kamere
takođe mogu da otkriju još devet drugih prekršaja u vožnji. Tu spadaju vozači koji voze
na malom razmaku od prethodnog vozila ili se kreću autobuskim ili biciklističkim
trakama, oni koji ne poštuju prvenstvo prolaza pešaka ili saobraćaja sa desne strane, vozači
koji pretiču na opasnim mestima, koji se ne zaustavljaju ispred znaka stop ili koji obavljaju
nedozvoljena skretanja. Pomenuti uređaji su opremljeni najnovijom radarskom
tehnologijom za praćenje, koja omogućava precizno pozicioniranje svakog vozila i
praćenje njegovog kretanja.
Registrovani prekršaji se elektronski obrađuju i obaveštenje o prekršaju se upućuje
vlasniku vozila. Ako u nacionalnom zakonu nije uspostavljena odgovornost vlasnika
vozila plaćanje novčane kazne je značajno ugroženo. Kako bi se omogućila intenzivnija
prinuda, odnosno obrada velikog broja novčanih kazni u kratkom vremenskom periodu,
neke zemlje su razvile automatske procese obrade novčanih kazni sa minimalnim ljudskim
intervencijama. Ali nijedan sistem nije savršen i neophodna su neprekidna poboljšanja u
svim fazama procesa automatske prinude.
5.

INTENZITET PRINUDE OGRANIČENJA BRZINE

Jedno od osnovnih organizacionih pitanja policijske prinude ograničenja brzine jeste
pitanje njenog intenziteta. U krajnjoj liniji, ono se svodi na pitanje koliko vremena i koliko
ljudi treba angažovati u prinudi pri datim okolnostima u saobraćaju da bi ona, kao
elemenat procesa saobraćaja, mogla dati optimalne rezultate. Kao korektivni elemenat
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saobraćajnog procesa, policijska prinuda treba da posluži održavanju optimalne
protočnosti i tolerantne bezbednosti saobraćaja. Pri prinudi ograničenja brzine potrebno je
obezbediti optimalni intenzitet policijske prinude, jer on direktno utiče na poštovanje
propisa.
Pri razmatranju optimalnog nivoa prinude potrebno je razmotriti odnos između intenziteta
policijske prinude i stepena poštovanja ograničenja brzine. Za odnos između intenziteta
policijske prinude i stepena poštovanja ograničenja brzine važi krivulja „histereze”
prikazana na slici 2.
Stepen poštovanja ograničenja brzine veći je što je nivo policijske prinude viši. Međutim,
postoje kod toga neke specifičnosti. Kao prvo, određeni stepen poštovanja ograničenja
brzine postoji nezavisno o intenzitetu policijske prinude. Ili, drugim rečima, jedan deo
vozača u saobraćajnom toku poštovaće ograničenje brzine i onda, ako policija ne vrši
prinudu u saobraćaju. Posve identičan stepen poštovanja ograničenja brzine zadržaće se i
kod niskih intenziteta prinude, pa je posve svejedno je li intenzitet policijske prinude slab
ili ga uopšte nema. Bolje je da ga uopšte nema, nego da je niskog intenziteta, jer je to
jednostavno jeftinije.
Da bi nivo poštovanja ograničenja brzine bio veći od „nultog“ nivoa, nužno je da intenzitet
prinude pređe „kritični prag“. Nakon toga, svako daljnje povećanje intenziteta policijske
prinude praćeno je proporcijalnim i znatnim povećanjem nivoa poštovanja ograničenja
brzine i takav odnos traje sve do „optimalnog nivoa policijske prinude“. Pređe li intenzitet
policijske prinude taj optimalan nivo, daljnje povećanje stepena poštovanja znatno se
usporava te stagnira. Drugim rečima, nezavisno o daljnjem povećanju intenziteta
policijske prinude – čak i do nekog teoretskog nivoa stopostotne prinude – stepen
poštovanja ograničenja brzine ne može biti veći od nekog maksimalno pozitivnog, koji je
manji od 100%. Praktično to znači da intenzitet policijske prinude ne bi trebao biti veći od
optimalnog, jer se s nekim iznad – optimalnim intenzitetom policijske prinude ne postiže
praktično ništa.

Slika 2. Odnos između intenziteta policijske prinude i nivoa poštovanja ograničenja brzine

Ako se, međutim, intenzitet policijske prinude počinje smanjivati tada celi sistem počinje
pokazivati određeno zadržavanje, odnosno histerezu, pa je tako moguće zadržati isti stepen
poštovanja ograničenja brzine i s nešto smanjenim intenzitetom policijske prinude. U
slučaju daljnjeg smanjivanja intenziteta policijske prinude, stepen poštovanja ograničenja
brzine počinje padati, po krivlji čiji je oblik identičan onoj pri porastu nivoa policijske
prinude.
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Pri dostizanju vrlo niskog intenziteta policijske prinude u njegovu smanjivanju,
zadržavanja na nivou poštovanja ograničenja brzine više nema – poštovanje ograničenja
brzine na nultom je nivou.
6.

TEHNOLOGIJE PRINUDE U VOZILIMA

Tehnologije prinude u vozilima su pomoćni sistemi čija je namena poboljšanje ili
postizanje poštovanja saobraćajnih zakona od strane vozača. Neke od njih se mogu opisati
kao inteligentni transportni sistemi (ITS) – tehnologije bazirane u vozilima i predviđene
za poboljšanje pažnje vozača ili njihove svesti o okruženju vozila, čime se smanjuju
saobraćajne nezgode na putevima. ITS obuhvataju, između ostalih, inteligentnu adaptaciju
brzine (ISA), sisteme za upozoravanje na razmak među vozilima, podsetnike na upotrebu
sigurnosnog pojasa, upozorenje na sudar zadnjim delom vozila i adaptivnu kontrolu
krstarenja (ACC). Svaki od ovih sistema rešava jedno ili više rizičnih ponašanja ili
nepoštovanja saobraćajnog zakona.
Većina tehnologija prinude u vozilima se može svrstati u normativni pristup prinudi. One
podstiču vozače na nerizična ponašanja u saobraćaju na putevima, pružajući savete i
pomoć. Zbog toga bi termin pomoćni sistemi možda bio pogodniji za njih. Neki od njih,
međutim, mogu da imaju obavezujući karakter i da se svrstavaju u tehnologije prinude.
Tehnološki razvoj pokazuje da dolazi do promene u filozofskom pristupu prekršiocima,
od nametanja do pomoći.
Evropska komisija već dugo utiče na uvođenje različitih tehnologija u vozila od strane
proizvođača vozila. Trend je bio postepeni pristup: prvo obavezno uvođenje ovih sistema
u vozila za profesionalni transport, a zatim u preostali vozni park (ETSC, 2011).
7.

MOGUĆNOST PRIMENE U NAŠIM USLOVIMA

U sadašnjoj fazi razvoja saobraćaja, kada se broj motornih vozila povećava tako da se
iskazuje sve veći raskorak između saobraćajnih potreba i stanja, karakteristika i gustine
mreže saobraćajnica, nezavisno od toga o kom području je reč, kada je stanje discipline i
poznavanja saobraćajnih propisa učesnika u saobraćaju, vezano za nivo saobraćajne
kulture, veoma nezadovoljavajuće, izuzetno je važno plansko i brzo prilagođavanje i
usmeravanje aktivnosti saobraćajne policije prema novonastalim situacijama. Potrebno je
da se ova organizaciona prestrojavanja istovremeno vrše u četiri smera, i to:





ka povećanju ukupne represivne aktivnosti saobraćajne policije, uz korišćenje
odgovarajućih uređaja za policijsku prinudu, kao i preventivne aktivnosti kroz
povećani stepen saradnje sa ostalim subjektima bezbednosne zaštite u saobraćaju;
ka boljoj usmerenosti saobraćajne policije u cilju otkrivanja i suzbijanja onih
protivpravnih ponašanja u saobraćaju koja najčešće dovode do saobraćajnih
nezgoda sa nastradalim licima;
ka većem aktiviranju policije opšte nadležnosti na poslovima policijske prinude na
putevima koji su nedovoljno pokriveni od strane saobraćajne policije;
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ka organizovanju rada saobraćajne policije na sektorskom4 principu, primenom
dnevnog planiranja policijske prinude na bazi pokazatelja prostorne i vremenske
distribucije saobraćajnih nezgoda, pojavnih oblika i uzroka tih nezgoda.

U proteklom periodu vršena su brojna prilagođavanja u organizaciji rada, kao rezultat
praćenja efikasnosti, ali pre svega povezanosti policije sa ostalim subjektima bezbednosne
zaštite i njihovog uključivanja u rešavanje onih problema koji su neposredno vezani za
određeno područje.
Polazeći od činjenice da sektorski način rada u policijskoj prinudi na putevima nije
dovoljno uhodan i da se stalno treba dograđivati i prilagođavati konkretnim problemima
koji imaju uticaja na bezbednost saobraćaja, ovde će se ukazati na neke od značajnijih
kriterijuma za formiranje i rad saobraćajnih sektora, a što u svakom slučaju predstavlja
samo nekoliko fragmenata u celokupnoj problematici odvijanja saobraćaja i rada na
poboljšanju stanja bezbednosti u saobraćaju.
Da bi se uopšte moglo pristupiti organizovanju sektorskog načina rada u oblasti policijske
prinude, neophodno je da budu poznati sledeći podaci:

vrednost intenziteta saobraćaja i njegove neravnomernosti u toku dana, pre svega
na onim saobraćajnicama koje čine kostur saobraćajne mreže;

pregled prostorne i vremenske distribucije saobraćajnih nezgoda i nastradalih lica,
za više godina unazad, pojavnih oblika (grešaka) i uzroka saobraćajnih nezgoda i
kategorija nastradalih lica, svedeno na najuže područje (deonica puta, ulica,
raskrsnica, pešački prelaz i sl.);

struktura saobraćajnih tokova (zastupljenost pojedinih kategorija vozila);

pregled raskrsnica i mesta na kojima se stalno ili povremeno reguliše saobraćaj,
bilo da je u pitanju regulisanje saobraćaja semaforima, ili da to radi saobraćajna
policija;

raspored linija javnog prevoza;

pregled lokacija predškolskih i školskih objekata i fakulteta, sportskih objekata,
bolnica i domova zdravlja, robnih kuća i pijaca i svih drugih objekata koji svojom
namenom privlače veći broj građana;

pregled teritorijalne podele na mesne zajednice;

raspored putnih i drugih objekata od značaja za normalno odvijanje saobraćaja
(mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, prelazi preko železničke pruge u nivou i dr.);

pregled područja nadležnosti policijskih stanica opšte nadležnosti, sa njihovom
sektorskom podelom;

pregled mesta na saobraćajnicama na kojima je propusna moć manja od potreba za
normalno odvijanje saobraćaja i gde dolazi do znatnijeg usporavanja ili zagušenja
saobraćaja;

Saobraćajni sektor je deo područja policijske stanice koji u teritorijalnom, bezbednosnom i
organizacionom smislu predstavlja celinu i na kojem se vrši patrolna delatnost. Tako je područje
policijske stanice podeljeno na više bezbednosnih sektora, koji se zovu – saobraćajni ili patrolni
sektori.
4
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organizacija mirujućeg saobraćaja, sa zonskom (područnom) procenom potreba i
stvarnih prostornih mogućnosti za mirujući saobraćaj;
pregled pravaca tranzitnog saobraćaja i pravaca na kojima je najintenzivniji
saobraćaj teretnih motornih vozila i autobusa u međugradskom saobraćaju.

Pored navedenih podataka, potrebno je prikupiti i sve druge podatke koji mogu imati
uticaja na organizaciju vršenja poslova policijske prinude. Svaki od prethodno
prikupljenih podataka ima različit uticaj na normalno odvijanje i bezbednost saobraćaja,
pa time i na veličinu sektora i broj saobraćajnih policajaca na sektoru.
Višegodišnja iskustva sa sektorskim načinom rada u saobraćaju pokazala su da se ne može
prihvatiti nikakav šablon u organizaciji rada saobraćajne policije i da ta organizacija mora
biti direktno vezana za stvarne uslove i karakteristike odvijanja saobraćaja.
Pitanja organizacije poslova policijske prinude na sektoru su direktno vezana za aktivnost
i drugih subjekata bezbednosne zaštite u saobraćaju, a pre svega u smislu međusobne
saradnje u cilju zajedničkog delovanja na razvijanju saobraćajne kulture građana i drugim
aktivnostima koje doprinose da stanje bezbednosti saobraćaja bude povoljnije, a u
okvirima ustavnih i zakonskih prava i obaveza.
Prednost sektorskog načina rada u saobraćaju su brojne, a ogledaju se naročito u sledećem:

postiže se znatno veća lična odgovornost saobraćajnog policajca za stanje
bezbednosti saobraćaja, a time i veća samoinicijativnost na planu otkrivanja i
suzbijanja najopasnijih ponašanja u saobraćaju na određenom području;

obezbeđuje se mnogo bolje poznavanje područja i saobraćajnih karakteristika;

daleko je veći broj lica, posebno učesnika u saobraćaju, koja saobraćajni policajac
upoznaje, čime se stvaraju uslovi za bolji uticaj na one koji češće čine prekršaje u
saobraćaju;

ostvaruje se sadržajnija veza i kvalitetniji odnos saobraćajne policije sa drugim
subjektima bezbednosne zaštite na sektoru kao i građanima pojedinačno;

ostvaruje se bolji i usklađeniji rad u oblasti bezbednosti saobraćaja sa pripadnicima
policije opšte nadležnosti na sektoru.
Na kraju, kada se donese odluka o organizaciji rada saobraćajne policije na sektorskom
principu, pa do njene realizacije u praksi i dalje, najvažnije je da se nikada ne izgubi iz
vida osnovna koncepcija, a to je da se ukupan rad saobraćajne policije što više približi
građanima i obezbedi pun uticaj, uz angažovanje i drugih subjekata bezbednosne zaštite,
na rešavanje konkretne saobraćajne problematike na datom području.
Preduslov za kvalitetno i na naučnoj osnovi zasnovano planiranje policijske prinude na
sektoru i usmeravanje rada patrola policije na osnovu pokazatelja prostorne i vremenske
distribucije saobraćajnih nezgoda, pojavnih oblika i uzroka je dobro poznavanje pojedinih
karakteristika saobraćajnog sektora i to, kako od strane neposrednih starešina i vođe
sektora, tako i od strane saobraćajnih policajaca koji vrše prinudu saobraćajnih zakona na
određenom sektoru.
Ovo je potrebno, kako iz razloga pravilnog vođenja i ažuriranja dosijea saobraćajnog
sektora, koji će kao takav poslužiti svojoj osnovnoj nameni – kvalitetno i na naučnoj
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osnovi zasnovano planiranje i usmeravanje policijske prinude na sektoru, tako i za bolje
snalaženje i adekvatno reagovanje patrola u pojedinim situacijama, odnosno za sveukupno
kvalitetnije izvršavanje poslova i zadataka na sektoru.
Iz dosijea saobraćajnog sektora posebno treba izdvojiti one njegove karakteristike, koje su
naročito bitne za uspešno planiranje i obavljanje poslova policijske prinude na sektoru, a
koje vođa sektora i ostali sektorski policajci moraju dobro poznavati. Najvažnije su:
1.
karakteristike saobraćaja na sektoru;
2.
karakteristike i stanje puta, putnih objekata i saobraćajne signalizacije;
3.
struktura otkrivenih prekršaja na sektoru;
4.
stanje bezbednosti saobraćaja na sektoru;
5.
mogućnost korišćenja sredstava veze na sektoru.
8.

ZAKLJUČAK

Glavni cilj saobraćajne policije je bezbednost na putevima – postignuta zastrašivanjem
učesnika u saobraćaju od otkrivanja saobraćajnih prekršaja koji su pojavni oblik
saobraćajnih nezgoda i povreda u njima.
Prekoračenje brzine je svakako najčešći saobraćajni prekršaj. Problem prekoračene i
neprilagođene brzine je najuobičajeniji i najčešći problem bezbednosti na putevima. I broj
i težina saobraćajnih nezgoda se povećava sa povećanjem brzine. Uloga policije u prinudi
ograničenja brzine sastoji se u zastrašivanju, otkrivanju i kažnjavanju vozača koji ne
poštuju propisano ograničenje brzine u saobraćaju na putevima.
Strateško razvijanje metoda policijske prinude na putevima na osnovu pokazatelja
prostorne i vremenske distribucije saobraćajnih nezgoda i pojavnih oblika (grešaka)
saobraćajnih nezgoda, vezanih za brzinu, može uticati da se smanji broj i težina
saobraćajnih nezgoda. Planiranje policijske prinude na mestima gde i u vreme kada se
događaju saobraćajne nezgode i pojavni oblici (greške) saobraćajnih nezgoda, u vezi sa
brzinom, može i vremenski i prostorno produžiti efekat zastrašivanja na određenim
deonicama puta, ali samo nakon početnog perioda konstantne prinude. Patrole policije
moraju biti vidljive i dovoljno učestale da bi kreirale verodostojno sredstvo za
zastrašivanje.
Dakle, efekat zastrašivanja zavisi od stvaranja utiska da će učesnici u saobraćaju na
putevima, koji ne poštuju propise u vezi sa brzinom, sa velikom verovatnoćom biti
otkriveni i kažnjeni. Jedan od načina za postizanje uverljivog nivoa policijske prinude, bez
suviše velikog opterećenja resursa, je prinuda ponašanja u skladu sa dozvoljenom brzinom
na mestima gde i u vreme kada se događaju saobraćajne nezgode zbog prekoračene i/ili
neprilagođene brzine i kada je obim saobraćaja dovoljno veliki da opravda uložene napore.
Da bi se povećala verovatnoća otkrivanja prekršaja prekoračenja ograničenja brzine
tradicionalne metode se sve više dopunjuju automatskim metodama.
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LANAC PRINUDE SAOBRAĆAJNIH ZAKONA
CHAIN OF THE COMPULSION OF TRAFFIC LAWS
Milorad Opsenica1, Stojan Aleksić2, Dušan Janković3
Rezime: U radu je prikazan osnovni okvir za identifikaciju različitih aktera u oblasti prinude
saobraćajnih zakona. Pored toga je dat model koji objašnjava moguću vezu između prinude
saobraćajnih zakona i ponašanja vozača i učestanosti saobraćajnih nezgoda.
Identifikovano je šest važnih uslova, koji su neophodni za efikasne programe prinude saobraćajnih
zakona. Ovi uslovi koriste se kao vodič za identifikaciju aktera bitnih u prinudi saobraćajnih zakona.
Ključne riječi - Saobraćajni zakoni, prinuda, zastrašivanje, otkrivanje, optuživanje
Summary – In this paper it is shown basic frame for identification of different participants within
the compulsion of traffic laws. It is also given a model explaining possible connection between the
compulsion of traffic laws, acting of drivers and traffic accidents frequency.
There are identified six important conditions, necessary for efficient programmes of the compulsion
of traffic laws. These conditions are used as a guide for identification of participants relevant for
compulsion of traffic laws.
Key words: Traffic laws, compulsion, intimidation, revealing, accusation

1.

UVOD

Lanac prinude saobraćajnih zakona sadrži čitav skup mera i metoda koje se koriste za
prevenciju prekršaja i prinudu saobraćajnih zakona. Ove mere mogu se identifikovati na
1
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različitim nivoima. Posebne mere bezbednosti saobraćaja mogu se preduzimati na
zakonodavnom nivou formulisanjem saobraćajnih zakona, na izvršnom nivou prinudom
postojećih saobraćajnih zakona kroz policijske i nepolicijske akcije ili pokretanjem
preventivnih kampanja, ili na sudskom nivou obezbeđenjem brzih i pravednih kazni za
prekršaje saobraćajnih zakona.
Uprkos postojanju lanca prinude saobraćajnih zakona, različiti izvori pokazuju da do
kršenja saobraćajnih zakona dolazi redovno. Međutim, treba naglasiti da nisu svi prekršaji
saobraćajnih propisa i ponašanje izazvano tim prekršajima rezultat namere. Parker i
saradnici (1990) napravili su razliku između tipova nepropisnog ponašanja u saobraćaju
na putevima:




Propusti: nesvesno ponašanje sa posledicama uglavnom za počinioca, bez
pretnje za druge učesnike u saobraćaju
Pogrešne procene i loše opažanje koji mogu da budu opasni za druge
Prekršaji: svesno suprotstavljanje bezbednoj praksi vožnje

Saobraćajni propisi se odnose na uzajamnu vezu između učesnika u saobraćaju i na vezu
između učesnika u saobraćaju i njihovog okruženja. Oni su usmereni na promovisanje
bezbednog i neometanog odvijanja saobraćaja na putevima. Nesvesno kršenje
saobraćajnih propisa bi trebalo rešavati projektovanjem puteva i vozila, ali se svesno
kršenje saobraćajnih propisa mora rešavati policijskom prinudom.
Prinuda je integralni deo Političkih orijentacija EU u oblasti bezbednosti saobraćaja na
putevima 2011-2020. To je jedan od sedam glavnih ciljeva koje je Evropska komisija
predstavila sredinom 2010 (ETSC, 2010). Evropska komisija priznaje da puni potencijal
evropske strategije prinude zapravo nije dostignut tokom trajanja prethodnog programa 4.
U radu je prezentovan veliki broj uslova za postizanje maksimalne efikasnosti i
efektivnosti prinude saobraćajnih zakona u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Rad je prevashodno baziran na inostranim iskustvima i istraživanjima sa ciljem
identifikacije važnih aktera u prinudi saobraćajnih zakona i u našim uslovima. Ovde će
biti prikazane pomenute mere i one će predstavljati baznu strukturu ovog rada.
2.

USLOVI ZA POSTIZANJE EFEKTIVNE I EFIKASNE SAOBRAĆAJNE
PRINUDE

Uslovi koji moraju da budu ispunjeni za postizanje efektivne i efikasne saobraćajne
prinude (Adrijansen i saradnici, 2004):


4

Saobraćajni zakoni moraju da budu poznati i prihvaćeni: Prvi uslov da
postoji bilo kakav efekat prinude je da su zakoni poznati i prihvaćeni (ili bar
prihvatljivi). Društvena osnova za prinudu saobraćajnih zakona postoji tek
kada su ispunjeni ovi uslovi. Ako ne postoji društvena osnova, potrebne su
informativne kampanje u kojima će biti objašnjena korisnost saobraćajnih
zakona.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the regions, Towards a European road safety area: policy orientations
on road safety 2011-2020, SEC, 903, 2010.


10. Međunarodna Konferencija
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Srbija, Kragujevac, 22-25. april 2015.











Prevencija je ispred represije: Prinuda saobraćajnih zakona mora da bude
usmerena na prevenciju saobraćajnih prekršaja. Ovaj princip baziran je na
teoriji da zastrašivanje dovodi do toga da ljudi ne čine prekršaje zbog straha
od kazne. Da bi se to postiglo, što više učesnika u saobraćaju mora da bude
suočen sa policijskom prinudom saobraćajnih zakona. Zbog toga se opšte
zastrašivanje (koje utiče na veći broj ljudi) smatra važnijim od posebnog
zastrašivanja (koji utiče samo na prekršioca).
Dovoljno visok objektivni rizik od otkrivanja saobraćajnih prekršaja:
Objektivni rizik odnosi se na stvarnu mogućnost otkrivanja saobraćajnih
prekršaja i on mora da bude dovoljno veliki da bi uticao na ponašanje
učesnika u saobraćaju. On mora da bude dovoljno visok i da bi se postigao
dovoljno veliki subjektivni rizik.
Dovoljno visok subjektivni rizik od otkrivanja saobraćajnih prekršaja:
Subjektivni rizik je mogućnost da učesnik u saobraćaju sam doživljava da
postoji mogućnost da bude otkriven u činjenju prekršaja. Obično se smatra
da je taj faktor aktivniji u promeni ponašanja u vožnji u poređenju sa
stvarnim, objektivnim rizikom od otkrivanja. Na subjektivni rizik može se
uticati na nekoliko načina: publicitet, velika upadljivost policijskih patrola
prilikom vršenje prinude saobraćajnih propisa, ali i visok nivo
nepredvidivosti prikrivenih saobraćajnih patrola, velika učestanost prinude,
dobar izbor vremena i mesta policijske prinude, itd.
Optuživanje i kažnjavanje posle otkrivanja: Čak i kada su objektivni i
subjektivni rizik od otkrivanja dovoljno veliki, to ne znači ništa ako
praktično nema kazne. Kazna mora da bude brza, prilagođena prekršaju i
korektna. Time se još više naglašava važnost komunikacije između
različitih aktera u lancu prinude saobraćajnih zakona.
Kombinovanje sa informisanjem: Informisanje može da pomogne u
postizanju efikasnije policijske prinude. Angažovanjem svih vrsta medija
(novine, reklamne table, itd.) efekat policijske prinude se naglašava.
Informisanje je veoma važan element u postizanju efikasnog opšteg efekta
zastrašivanja.

Ovih šest uslova predstavljaju centralnu temu ovog rada. U sledećim redovima napravljen
je pokušaj da se razrade različiti koncepti pomenuti ovde i da se stekne pravi uvid u
različite aspekte prinude saobraćajnih zakona koji moraju da budu prisutni da bi se postigla
maksimalna efikasnost.

3.
3.1.

ELEMENTI U LANCU PRINUDE SAOBRAĆAJNIH ZAKONA
SAOBRAĆAJNI ZAKONI

Zakoni su prvi element u lancu prinude gde bi trebalo tražiti uzroke smanjenja
saobraćajnih nezgoda. Kao što je prethodno navedeno, ciljevi prinude saobraćajnih zakona
su (poboljšanje) bezbednost saobraćaja i mobilnost garantovanjem poštovanja
saobraćajnih zakona. To znači da prinuda saobraćajnih zakona može da ima maksimalan
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efekat samo kada bitni zakoni daju dobru osnovu za postizanje željenih ciljeva. Drugim
rečima, to znači da pojedinačni vozači mogu da predvide akcije drugih vozača oslanjajući
se na saobraćajne zakone. Nordzij (1976) identifikovao je pet uslova u kojima se
saobraćajni zakoni moraju poštovati da bi se garantovali kvalitativni zakoni. Zakon bi
trebalo:

Da bude lako razumljiv za sve učesnike u saobraćaju
Da ga je lako slediti


Da ne bude u suprotnosti ili u sukobu sa drugim zakonima

Da ne bude u sukobu sa situacionim preduslovima
Da bude lako identifikovanje svakog prekršaja zakona

Kada neki od ovih uslova nije ispunjen može se očekivati značajno povećanje
saobraćajnih prekršaja, kao i povećanje broja saobraćajnih nezgoda.
3.2.

POLICIJSKA PRINUDA

Policijska prinuda u saobraćaju obuhvata oblast aktivnosti u okviru sistema prinude
saobraćajnih zakona koje imaju za cilj da regulišu ponašanje učesnika u saobraćaju putem
sprovođenja zakona i propisa koji definišu upotrebu mreže puteva.
Prvi način na koji policijska prinuda saobraćajnih zakona pomaže u prevenciji
saobraćajnih nezgoda i poboljšava verovatnoću pravilnog ponašanja u vožnji je lako
prepoznavanje od strane učesnika u saobraćaju. Prinuda saobraćajnih zakona pomaže da
se održe saobraćajni i drumski uslovi obezbeđenjem pravilnog vođenja saobraćajnog
sistema. Aktivnosti prinude dovode do manje rizičnih situacija za učesnike u saobraćaju,
dakle do situacije sa manje rizika, manje grešaka, manje konflikata i, usled toga, manje
saobraćajnih nezgoda. Dalje, ove aktivnosti su jasno vidljive učesnicima u saobraćaju i
imaju jasan i vidljiv koristan efekat. To dovodi do očiglednog odobravanja akcija prinude
od strane učesnika u saobraćaju.
Drugi mehanizam kroz koji prinuda saobraćajnih zakona pomaže u prevenciji
saobraćajnih nezgoda manje je opipljive prirode i zahteva poštovanje dve tvrdnje:



Postojanje veze između nepoštovanja saobraćajnih zakona i saobraćajnih
nezgoda.
Postojanje veze između prinude saobraćajnih zakona i poštovanja
saobraćajnih zakona.

Na slici 1 dat je grafički prikaz ove tvrdnje. Prva tvrdnja je da postoji veza između
nepoštovanja saobraćajnih zakona i saobraćajnih nezgoda. Dokaze toga dao je Zejdel
(2001b), koji je prikupljao i analizirao podatke o riziku od saobraćajnih nezgoda i
učestanosti saobraćajnih prekršaja. Zaključeno je da, mada saobraćajni prekršaji
promovišu saobraćajne nezgode, ova veza nije posebno jaka ili deterministička. Međutim,
kada se kao jedinica mere koriste ''deonice puteva'', a ne ''ponašanje pojedinačnih vozača'',
učestanost saobraćajnih nezgoda značajno se povećava na deonicama puteva sa više
prekršaja prekoračenja brzine. Ovi rezultati pokazuju da, uprkos nemogućnosti otkrivanja
tačne uzročne veze između poštovanja saobraćajnih zakona i učešća u saobraćajnim
nezgodama, ova veza ipak postoji.
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Druga tvrdnja je da se značajno smanjenje nepoštovanja saobraćajnih zakona može
postići prinudom saobraćajnih zakona kada je to potrebno. Mada se može pronaći veza
između učestanosti prekršaja i učestanosti saobraćajnih nezgoda, svaki prekršaj ne dovodi
do saobraćajne nezgode. Zapravo, veliki broj prekršaja saobraćajnih zakona ne dovodi do
saobraćajnih nezgoda. Korak između određivanja uticaja prinude saobraćajnih zakona na
smanjenje prekršaja i uticaja prinude saobraćajnih zakona na smanjenje saobraćajnih
nezgoda, dakle, nije jednostavan.
Moguće objašnjenje bitno zavisi od dva tipa rizika koji se često pojavljuju u
procesima prevencije i represije: objektivni rizik i subjektivni rizik od otkrivanja. Stvarni,
objektivni rizik od otkrivanja pokazuje stvarnu verovatnoću otkrivanja uzrokovanu
stvarnim nivoom aktivnosti saobraćajne policije. Ovaj objektivni rizik ima kompleksnu
vezu sa doživljenim, subjektivnim rizikom od otkrivanja. Subjektivni rizik od otkrivanja
nastaje kao rezultat doživljaja učesnika u saobraćaju o intenzitetu policijske prinude.
Između ova dva nivoa rizika mogu da postoje velike razlike. U idealnoj situaciji,
subjektivni rizik od otkrivanja jednak je ili veći od stvarnog rizika od otkrivanja. To navodi
Zejdel (2001 b), koji je utvrdio da se na efektivno ponašanje u vožnji utiče doživljajem
mogućnosti otkrivanja saobraćajnih prekršaja kod učesnika u saobraćaju. Direktan rezultat
je da bi većina kampanja saobraćajne prinude trebalo da bude usmerena na povećanje
subjektivnog rizika od otkrivanja.

Slika 1. Model prinude saobraćajnih zakona

Razne psihološke teorije, kao što su teorija planiranog ponašanja, teorija razumnih akcija,
teorija očekivane vrednosti i teorija mogućnosti, bavile su se sličnim problemima u
pokušaju da objasne ljudsko ponašanje. Pored toga, teorija planiranog ponašanja već je
korišćena za određivanje namere za izvršenje saobraćajnog prekršaja (Parker i saradnici,
1992).
Na bazi ovih teorija može se tvrditi da saobraćajni zakoni i njihova prinuda utiču na
stvarno ponašanje u saobraćaju na dva načina. Pre svega, između saobraćajnih zakona i
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stvarnog ponašanja postoji direktna veza: ljudi poštuju saobraćajne propise bez
konkretnog straha od prinude. To može da bude slučaj, na primer, kada su saobraćajni
zakoni dovoljno jasni u svojim namerama i kada njihovo poštovanje ne predstavlja
problem za učesnike u saobraćaju.
Druga veza između saobraćajnih zakona i ponašanja na putevima je indirektna i obuhvata
prevenciju nezakonitog ponašanja promenom subjektivnog, doživljenog rizika od
otkrivanja i kažnjavanjem za kršenje saobraćajnih zakona. Prema teoriji planiranog
ponašanja, subjektivni rizik je u jakoj vezi sa stvarnim namerama u pogledu poštovanja
saobraćajnih zakona i stvarno ponašanje u vožnji i istraživanja to potvrđuju (Parker i
saradnici, 1992). Na sam subjektivni rizik utiču efektivni objektivni rizik od otkrivanja i
akcije koje mogu da pokrenu različiti akteri lanca prinude. Elementi kao što su veća
učestanost policijske prinude, ali i izbor mesta policijske prinude na osnovu pokazatelja
prostorne i vremenske distribucije saobraćajnih nezgoda i pojavnih oblika tih nezgoda,
utiču na subjektivni rizik od otkrivanja. Ovi uticaji su direktno povezani sa aktivnostima
policijske prinude. U druge uticaje spadaju priroda i rezultati policijske prinude, izjave o
namerama u pogledu efektivne kontrole prekršaja, kao i informisanje o merama optužnice
i težini kazni.
3.3.

OPTUŽIVANJE I KAŽNJAVANJE

Čak i kada su objektivni i subjektivni rizik od otkrivanja dovoljno veliki, to ništa ne znači
ako ne postoje stvarne kazne. Kazne moraju da budu brze, prilagođene prekršaju i
korektne. Zbog toga je komunikacija između različitih aktera lanca prinude još važnija.
Uticaj optužnica i kazni bio je tema mnogih diskusija. U opštem slučaju, može se reći da
su optuživanje i kažnjavanje suštinski faktori u određivanju stvarnog „gubitka“ koji
pojedinac pretrpi kada je otkriven u saobraćajnom prekršaju. Ovaj mehanizam često se
objašnjava u istraživanjima, kao što je ono obavljeno primenom teorije mogućnosti. Među
glavnim faktorima koji utiču na ocenjivanje rizika (u smislu „rizika od novčanog
gubitka“), najznačajniji su mogućnost otkrivanja i visina novčane kazne ili visina najvećih
troškova alternativne kazne, kao što je zatvorska.
Na bazi ove veze može se identifikovati veliki broj pitanja koja utiču na efekat prinude
saobraćajnih zakona na bezbednost saobraćaja. Ova pitanja takođe su identifikovana u
radu posvećenom važnosti politike pravosuđa u oblasti bezbednosti saobraćaja (BIVV,
1999). Prvo pitanje odnosi se na raznovrsnost mogućih kazni i novčanih kazni. Moguć je
osećaj nepravednosti među učesnicima u saobraćaju, što bi moglo da ima negativan uticaj
na efekat prinude saobraćajnih zakona na bezbednost saobraćaja.
Dalje, veza između prekršaja i kazni mora da bude dovoljno jasna da bi se postigao efekat
zastrašivanja. Ova veza jasno je opisana u istraživanjima psihologije učenja i jedan od
najvažnijih elemenata je uticaj vremena. Kada između prekršaja i kazne prođe suviše
veliki vremenski period, veza između njih je maglovita i ne očekuje se neki neposredni
efekat, zbog smanjenja subjektivnog, doživljenog rizika. Kada su sudske službe
preopterećene, sigurno je moguće da između prekršaja i kazne prođe veliki vremenski
period; ponekad može da dođe do odsustva bilo kakve kazne. U takvom slučaju očigledno
je da je svaki oblik subjektivnog rizika potpuno odsutan.
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3.4.

PRINUDA SAOBRAĆAJNIH ZAKONA I INFORMISANJE

Konačni uslov za postizanje efikasne prinude saobraćajnih zakona je informisanje.
Angažovanjem svih vrsta medija (novine, reklamne table, itd.) naglašava se efekat
saobraćajnih provera. Informisanje je veoma važan element u postizanju efikasnog efekta
opšteg zastrašivanja. Evropska komisija shvatila je da se informisanjem može poboljšati
efekat prinude saobraćajnih zakona i ona je eksplicitno preporučila: „Zemlje članice
obezbeđuju da pojačane akcije prinude budu kombinovane sa informacijama za javnost,
koje se mogu pružati u obliku javnih kampanja usmerenih na podizanje svesti javnosti o
temi koja se razmatra, za svaku od tri oblasti pojačanih akcija prinude posebno, u u obliku
informacija pored puteva o konkretnim akcijama prinude koje se odvijaju na putevima“
(EC, 2004/345; EC, 2010/903).
3.5. MOGUĆNOST PRIMENE U NAŠIM USLOVIMA
U našim uslovima učinjeni su pokušaji da se intenzitet policijske prinude (Ik) utvrđuje
na osnovu stvarnog broja saobraćajnih nezgoda i obima saobraćaja. Na ovaj način na
posmatranom sektoru i prosečnih vrednosti ovih parametara za intenzitet prinude 1,0
odnosno pokrivanje putnog pravca svih 24 časa, došlo se do obrasca:
Ik = a

Gs
Q
 b s , gde je:
Gp
Qp

G s - gustina saobraćajnih nezgoda (nezgode/1 km) na sektoru;
Q s - obim saobraćaja na posmatranom sektoru;
G p - gustina saobraćajnih nezgoda na sektoru, gde je potrebno pokrivanje u toku celog
dana;
Q p - obim saobraćaja za koji je intenzitet policijske prinude 1,0;
a,b - odgovarajući numerički koeficijenti angažovanja radnika u policijskoj prinudi.
Analizirajući navedene probleme praktične primene matematičkog modela, izvršena je
određena obrada postojećih podataka o obimu saobraćaja i broju saobraćajnih nezgoda na
putevima. Na osnovu dobijenih podataka mogu se izvući sledeći zaključci:

permanentna policijska prinuda u toku 24 časa organizovana je na putevima gde
ima prosečno više od 6.000 PAJ/dan u toku cele godine;

gustina saobraćajnih nezgoda na ovim putevima je G p = 0,40 nezgoda/km puta



godišnje;
na osnovu višegodišnjih praćenja rada patrola policije utvrđeno je da one provode
oko 50% vremena u konkretnom radu. Uzimajući u obzir i da se uticaj strukture
saobraćaja obuhvata korišćenjem PA – jedinicama, mogu se prihvatiti sledeće
vrednosti za koeficijente: a = 0,40; b = 0,60.

Sada obrazac za izračunavanje intenziteta policijske prinude dobija praktičan oblik:
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Ik = 0,4

Gs
Q
  s  Gs  Qs   Gs  Qs 



Nadalje, grupa autora, pripadnika organa unutrašnjih poslova, je na Prvom
jugoslovenskom savetovanju o prinudi i regulisanju saobraćaja (Beograd, 1976. godine)
dala elemente za utvrđivanje obima policijske prinude. To su:

stepen bezbednosti, posmatran kroz broj saobraćajnih nezgoda na određenom
patrolnom rejonu (dužina patrolnog rejona mora biti poznata);

intenzitet saobraćaja, izražen u saobraćajnom opterećenju (broj PAJ/dan), pa u vezi
sa tim daju sledeće kriterijume:
na putevima na kojima se odvija saobraćaj male gustine, do 500 PAJ/dan,
policijska prinuda treba da se vrši povremeno – u proseku svaki drugi dan
po jedna auto ili moto patrola, zavisno od stvarne situacije na određenom
putu u određene dane;
na putevima na kojima se odvija saobraćaj manje gustine, 500 do 1.000
PAJ/dan, treba upućivati svakog dana po jednu auto ili moto patrolu;
na putevima na kojima se odvija saobraćaj srednje gustine, 1.000 do 3.000
PAJ/dan, treba upućivati svakog dana najmanje po dve auto ili moto patrole;
na putevima na kojima se odvija gust saobraćaj 3.000 do oko 7.000 PAJ/dan,
treba upućivati svakog dana najmanje 3 do 4 auto ili moto patrole, pri čemu
se moraju imati u vidu dnevne i ostale neravnomernosti koje nastaju u
saobraćajnim tokovima;
na putevima na kojima se odvija gust saobraćaj – preko 7.000 PAJ/dan,
treba da se obezbedi permanentna policijska prinuda sa najmanje četiri auto
ili moto patrole na dan, uz kombinaciju posebnih mera u kritičnim
trenucima.
Navedeni model je poboljšan 1985. godine na bazi intenziteta saobraćaja i broja
saobraćajnih nezgoda. Pošlo se od proračuna obima saobraćaja koji se vrši preko osnovne
matematičke jednakosti:
Ok = aN + bs, gde je:
Ok - obim policijske prinude po jedinici mreže;
a - koeficijent neravnomernosti uticaja na broj saobraćajnih nezgoda;
N - broj saobraćajnih nezgoda po jedinici mreže;
b - koeficijent neravnomernosti uticaja na učešće regulisanja saobraćaja u toku prinude;
s - saobraćajni tok po jedinici mreže (u toku 24 časa).
Iz prethodnih objašnjenja očigledno je da koeficijent „a“, uticajan na broj saobraćajnih
nezgoda, predstavlja zbir elemenata zavisnih sadržaja i obima toka. Na ovaj način se
dobija da je:
a = (1,618 – 0,00059 X  + 0,000000065 X 



) + (1,387 – 0,001418 X  + 0,000000468 X 



)

Prosečne veličine dnevnog saobraćaja za Srbiju iznose, bez obzira na rang mreže, 1.837
vozila/dan.
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Prosečan broj teretnih motornih vozila koja učestvuju u toku bez obzira na njihovu težinu
i bez obzira na rang mreže, iznosi na uzorku, 370 vozila/dan.
Ušavši sa prethodnim podacima u proračun dobijeno je da koeficijent neravnomernosti
„a“ iznosi 1,6.
S druge strane je neophodno izračunati prosečan broj saobraćajnih nezgoda po kilometru
mreže, da bi se utvrdio koeficijent „ b “ u univerzalnoj formuli za Ok (obim prinude).
Prosečan broj saobraćajnih nezgoda po kilometru mreže je računat takođe za teritoriju SO
Šabac kao reprezenta Srbije. Na taj način dobijeno je da prosečan broj saobraćajnih
nezgoda iznosi 0,15 nezgoda/km.
Ako se za S (stvarno saobraćajno opterećenje) usvoji da iznosi 1.837 voz/dan, odnosno
odgovara prosečnom opterećenju i da je vreme utrošeno na regulisanju saobraćaja 15% od
ukupnog vremena policijske prinude, sledi:

kS 
Sp
    k



S
Sp




,


odnosno za gore navedene vrednosti dobija se:

k  


, tj.
  k   

k  , odatle je:

Ok = 1,6N + 0,000023

S
, gde je:
Sp

Ok - obim policijske prinude;
S - stvarno saobraćajno opterećenje (voz/24 časa);
S p - prosečno saobraćajno opterećenje (voz/24 časa);
N- broj saobraćajnih nezgoda po kilometru mreže na dan.
N=

nv
, gde je:
L  

n v - broj saobraćajnih nezgoda u posmatranom vremenskom periodu (1 godina, 1 mesec,
1 dan);
L - dužina mreže.
4.

ZAKLJUČAK

Lanac prinude je veoma široka struktura koja se sastoji od mnogo različitih aktera u
različitim zemljama. Da bi se formirao okvir u koji se ovi različiti akteri mogu smestiti,
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mora se identifikovati veliki broj uslova za efikasno funkcionisanje lanca prinude u smislu
prinude saobraćajnih zakona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saobraćajni zakoni moraju da budu poznati i prihvaćeni
Prevencija ima prvenstvo u odnosu na represiju
Mora se postići dovoljno veliki objektivni rizik od otkrivanja
Mora se postići dovoljno veliki subjektivni rizik od otkrivanja
Posle otkrivanja slede optužnica i kazna
Mora da postoji kombinacija sa informisanjem

Prvi uslov odnosi se na upoznatost sa saobraćajnim zakonima i na njihovo prihvatanje.
Široko posmatrano, mogu se identifikovati dve perspektive za dobijanje informacija na
ovu temu. Sa jedne strane, lako se može tvrditi da, ako se želi da neki saobraćajni zakon
bude poštovan u praksi, prvo mora da bude poznat i podržan od strane učesnika u
saobraćaju.
Drugu perspektivu, međutim, daje Nordzij (1976) koji, kao što je već pomenuto, pravilno
tvrdi da sami zakoni moraju da ispunjavaju neke kriterijume da bi postigli maksimalan
efekat. Identifikovano je pet takvih kriterijuma: zakon bi trebalo da bude razumljiv za sve
učesnike u saobraćaju, lak za poštovanje, ne u suprotnosti ili sukobu sa drugim zakonima,
ne u sukobu sa situacionim preduslovima i, konačno, da olakšava identifikovanje svakog
prekršaja zakona.
Drugi (prevencija), treći (visoka stopa otkrivanja) i četvrti (visok subjektivni rizik od
otkrivanja) uslov mogu se klasifikovati u okviru funkcije kontrole da li se saobraćajni
zakoni poštuju ili ne. Da bi se analiziralo koje su konkretne akcije najbolje preduzete u
cilju prevencije nezakonitog ponašanja, svaka zemlja mora da identifikuje različite aktere
na ovom nivou. Prirodno, da bi bilo koji akter podržavao neki zakon i on sam mora da
bude jasno informisan o njegovim promenama, implikacijama, itd.
Peti uslov odnosi se na optuživanje i kažnjavanje. Na ovom nivou odlučuje se da li će biti
izrečena kazna ili ne i svi akteri učestvuju u daljim aktivnostima posle identifikacije
konkretnih prekršaja. Važnost ovog nivoa ne bi trebalo potcenjivati, obzirom da veliki deo
psihološkog efekta „otkrivanja u prekršaju“ zavisi od brzine, pravičnosti i ispravnosti
kazne. Kao što je prethodno pomenuto, akteri koji se ove mogu identifikovati su javno
tužilaštvo, sudovi, ali i javne i ostale organizacije koje su dobile zakonska ovlašćenja za
izricanje administrativnih novčanih ili drugih kazni.
Dalje, između aktera i zakonodavaca bi trebalo da postoje značajne veze na ovom nivou.
Mada je jedna od glavnih funkcija policije, tužilaštva i sudova bavljenje kaznama, na
ovom nivou takođe se mogu dobiti vredne informacije o, na primer, jasnosti zakona,
mogućim sukobima sa drugim zakonima ili nepogodnosti određenih zakona u datom
infrastrukturnom okruženju. Između aktera koji se bave kažnjavanjem i aktera koji
učestvuju u donošenju zakona tako postoji povratna sprega i svi oni bi trebalo da budu pod
nadzorom da bi se postigla maksimalna efikasnost.
Šesti uslov podrazumeva da informisanje bude deo efikasne prinude saobraćajnih zakona.
Pored veoma specifičnih organizacija koje se bave saobraćajnim kampanjama, to je takođe
odgovornost različitih aktera identifikovanih u prethodnom tekstu. Svaki akter ima
posebne informacije o zakonima, saobraćajnim proverama, kaznama koje učestvuju na
ponašanje vozača kroz mehanizme pomenute u ovom radu. Očigledno je da se
prenošenjem ovih informacija učesnicima u saobraćaju mogu izazvati značajne promene
u doživljenom, subjektivnom riziku.
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ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕНЕ САНКЦИЈЕ РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ
У ПОСТУПЦИМА ПРОТИВ УЧИНИЛАЦА КАЗНЕНИХ ДЕЛА
ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
EXECUTION OF CRIMINAL SANCTION WORK IN THE PUBLIC
INTEREST IN PROCEEDINGS AGAINST OFFENDER CRIMINAL
OFFENCES AGAINST SECURITY OF PUBLIC TRAFFIC
Драган Обрадовић1, Весна Марковић2
Резиме: Казнена дела против безбедности јавног саобраћаја (кривична дела и прекршаји)су
специфична казнена дела која представљају озбиљан друштвени проблем у Републици
Србији, али и глобално. Применом уобичајених казни - кривичних и прекршајних санкција у
области саобраћаја тешко се може постићи превенција саобраћајних незгода, јер се често ради
о тзв. ситуационим кривцима који казнена дела (кривична дела – прекршаје) претежно чине
из нехата. Потреба да се на други начин приступи јачању одговорности учинилаца ових
казнених дела и да се генерално-превентивно делује на друге, захтева да се у систему
казнених санкција већи значај да примени тзв. алтернативних санкција и алтернативних мера.
То су мере које би могле да буду примењиве за многобројне, лакше случајеве извршења
кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја односно лакше прекршаје против
безбедности јавног саобраћаја који су прописани у Закону о безбедности саобраћаја. У овом
раду представили смо рад у јавном интересу као једну од алтернативне кривичних санкција
која је своје место нашла и у новом Закону о прекршају. Посебну пажњу смо обратили на
извршење ове санкције у односу на извршиоце кривичних дела односно прекршаја против
безбедности јавног саобраћаја на подручју колубарског округа.
Кључне речи: казнена дела, кривична дела, прекршаји, алтернативне кривичне санкције, рад
у јавном интересу.
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ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕНЕ САНКЦИЈЕ РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ У ПОСТУПЦИМА ПРОТИВ
УЧИНИЛАЦА КАЗНЕНИХ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Abstract: Criminal offenses against traffic safety (crimes and misdemeanors) are specific criminal
offenses that constitute a serious social problem in the Republic of Serbia, but also globally. By
applying the usual penalties - criminal and misdemeanor sanctions in the field of transport is difficult
to achieve the prevention of accidents, as is often done on the so-called situational guilty of criminal
offenses (offenses - offenses) mainly consists of manslaughter. Need to otherwise approaches to
strengthening accountability of perpetrators of these criminal acts and to generally preventive works
on the other, requires that the system of criminal sanctions greater importance to the implementation
of the so-called alternative sanctions and alternative measures. These are measures that could be
applicable to many, the easier cases the enforcement of criminal acts against the safety of public
transport or minor offenses against traffic safety that are prescribed in the Law on traffic safety. In
this paper we present the work in the public interest as one of alternative criminal sanctions which
found its place in the new Law on misdemeanor. We paid special attention to the execution of these
sanctions in relation to offenders or offenses against the security of public transport in the area of
Kolubara region.
Keywords: criminal offenses, offenses, misdemeanors, alternative criminal sanctions, work in the
public interest.

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. У судској пракси за кривична дела из ове групе
најчешће се изриче условна осуда или се примењују правила о ублажавању казне
или ослобођењу од казне, што потврђују и званични подаци. Са друге стране, у
односу на оне који се могу означити као насилници у саобраћају потребно је
деловати другачије.
У погледу саобраћајних прекршаја не постоје званичне службене статистике.
Када су у питању прекршаји из групе против безбедности јавног саобраћаја, њихов
број је од почетка примене новог ЗБС мањи него раније у погледу броја
саобраћајних незгода са материјалном штетом. Поједини аутори из редова судија
наводе да је према ранијем истраживању које је вршило Удружење судија за
прекршаје, преко 90% саобраћајних деликта су прекршаји, а преко 70% предмета у
раду судија за прекршаје су саобраћајни предмети (Савић, 2009:121).
Обзиром на то да друштвени интерес није строго казнити учиниоце, него
утицати на учеснике у саобраћају да се владају у складу са прописима потреба да се
генерално-превентивно делује на друге захтева да се у систему казнених санкција
већи значај да примени тзв. алтернативних санкција, попут рада у јавном интересу
(кривично и прекршајно право), као и појединим другим алтернативним санкцијама
у кривичном поступку: одузимања возачке дозволе и условне осуде са заштитним
надзором, као и алтернативних мера (на пример, условно одлагање кривичног
гоњења - повећање примене мера опортунитета од стране надлежних јавних
тужилаштава). То су мере које би могле да буду примењиве за многобројне, лакше
случајеве извршења кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја. У
прекршајном праву једна од тих санкција за саобраћајне прекршаје су и казнени
поени.
Примена алтернативне санкције рад у јавном интересу је од посебног значаја у
локалној заједници јер пружа могућност да се у скоро свих 25 градова на територији
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Републике Србије у којима су седишта виших судова али и у осталим општинама на
тим подручјима која су седишта локалних заједница, спроводи извршење ових
санкција. То је у досадашњој пракси појединих градова који већ неколико година
имају службу повереника за извршење алтернативних санкција посебно значајно
када су у питању казнена дела из групе против безбедности јавног саобраћаја.
Наиме, у питању су извршиоци казнених дела који не спадају у тзв. класичан
криминалитет, већ су у питању тзв. ситуациона казнена дела. Извршиоцима таквих
казнених дела треба омогућити да кроз рад у локалној заједници – јавним
предузећима, установама културе, социјалне и здравствене заштите итд. схвате да
је њихово понашање било друштвено неприхватљиво. Истовремено, извршиоци
ових казнених дела треба да кроз конкретно ангажовање у појединим предузећима
односно установама, које је договорено у сарадњи са повереником за извршење
алтернативних санкција, својим конкретним радом покажу и докажу да су разумели
сврху извршења казнених санкција али и да допринесу бољим резултатима рада тих
предузећа односно установа у којима извршавају ову казну. Са друге стране и
локална заједница има корист од таквих лица јер се они могу ангажовати за
обављање појединих послова где нема довољан број запослених у појединим
предузећима односно установама, без обавеза на страни предузећа односно
установа да овим лицима плаћа неке накнаде – плату, топли оброк и слично.
Истовремено, изрицањем казне рада у јавном интересу у казненим поступцима за
извршиоце казнених дела против безбедности јавног саобраћаја уместо ефективних
казни затвора, смањује се и онако велика оптерећеност српских затвора односно
установа у којима се спроводи извршење казнених санкција, који постоје у скоро
свим тим градовима у којима су седишта виших судова, а самим тим и трошкови
које држава има свакодневно за сваког појединог осуђеника.
Због тога, циљ нам је да у овом раду охрабримо судије које поступају у казненим
предметима да када су у питању казнена дела против безбедности јавног саобраћаја
почну у већој мери него до сада да изричу казну рад у јавном интересу, а
истовремено и локалне заједнице да у већој мери подстичу јавна предузећа односно
поједине установе на својој територији да закључују одговарајуће уговоре о
сарадњи са повереником за извршење алтернативних санкција.
У овом раду представљени су подаци о извршењу појединих алтернативних
казнених, пре свега кривичних али и прекршајних санкција на подручју колубарског
округа у периоду од када је формирана канцеларија повереника за извршење
алтернативних санкција на овом подручју.
2.

УСЛОВНО ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА

Према члану 283. Законика о кривичном поступку3 (даље: Законик) јавни
тужилац може, одложити кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена
новчана казна или казна затвора до пет године, ако осумњичени прихвати једну или
више од седам Закоником прописаних мера. Осумњичени је дужан да прихваћену
обавезу изврши у року који не може бити дужи од годину дана, па ако то учини
надлежни јавни тужилац ће одбацити кривичну пријаву.
3

Законик о кривичном поступку, Сл.гласник РС бр.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
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Начело опортунитета се у домаћој тужилачкој пракси примењује од 2002.
године, најчешће код кривичних дела угрожавање безбедности јавног саобраћаја.
Од 2008. до октобра 2011. године начело опортунитета је примењено за само 44
кривична дела, од чега је било 8 кривичних дела угрожавања јавног саобраћаја.
Међутим, ситуација се 2011. мења: те године је поднето око 95.000 кривичних
пријава, а начело опортунитета је примењено у 8,84% случајева. То значи да је ова
одредба за 73% више коришћена у односу на 2010. годину када је начелом
опортунитета било обухваћено 5.368 особа. Током 2011. године било је 30 случајева
условног одлагања кривичног гоњења за кривична дела угрожавања безбедности
јавног саобраћаја. На другом месту су биле заступљене крађе струје (15 случајева),
а на трећем насиље у породици (8 примера). То значи да су кривична дела
угрожавања безбедности јавног саобраћаја најчешћа за која се применом начела
опортунитета избегава непотребно вођење кривичног поступка 4.
У прекршајном поступку не постоји могућност условног одлагања прекршајног
гоњења, али постоји могућност значајног убрзања поступка када су у питању
одређени тзв. лакши саобраћајни прекршајни увођењем прекршајног налога који
предвиђа могућност плаћања само половине прописане казне. То такође представља
вид алтернативног решавања прекршајног поступка.
3.

ПРИМЕНА КАЗНЕ РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ У КАЗНЕНИМ
ПОСТУПЦИМА

До доношења новог Кривичног законика (даље: КЗ) у одредбама домаћег
кривичног законодавства као алтернативе казни затвора постојале су новчана казна,
условна осуда, условна осуда са заштитним надзором, судска опомена и ослобођење
од казне. У одредбама КЗ препозната је потреба примене тзв. алтернативних
кривичних санкција, па су прописане четири врсте казне и то: поред казне затвора
и новчане казне још две нове врсте казни које пре тога нису постојале у домаћем
кривичном материјалном законодавству. То су: рад у јавном интересу и одузимање
возачке дозволе, које спадају у групу алтернативних санкција (чл. 43. КЗ).
КЗ прописује да је рад у јавном интересу сваки онај друштвено користан рад
којим се не вређа људско достојанство и који се не врши у циљу стицања добити
(чл.52. ст.2.КЗ). Не може бити краћи од шездесет часова нити дужи од триста
шездесет часова, траје шездесет часова у току једног месеца, одређује се да буде
обављен за време које не може бити краће од месец дана, нити дуже од шест месеци.
Рад у јавном интересу не може се изрећи без пристанка учиниоца. Може се изрећи
за кривична дела за која је прописан затвор до три године или новчана казна, што
значи за велики број кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја
односно за поједине њихове облике и то: угрожавање јавног саобраћаја (чл.289.
ст.1.и 3.КЗ), угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством
(чл.290.КЗ), несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем (чл.295. ст.3.КЗ),
непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (чл.296. ст.1.КЗ). То
значи да код ових дела постоје алтернативно прописане три или две санкције и на
суду је да одлучи када ће уместо затвора или новчане казне изрећи рад у јавном
интересу (Лазаревић, 2006:182).
4

Подаци Републичког јавног тужилаштва Републике Србије.
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Тиме што јој се даје статус главне казне, јача се положај казне рад у јавном
интересу у систему кривичних санкција (Стојановић, 2006: 196). Према подацима
Републичког завода за статистику (даље: РЗС) из билтена за 2011. годину, ова
алтернативна казна се примењују у судској пракси почев од 2007. године, с тим што
број изречених казни рад у јавном интересу почиње скромно да расте, па је 2010.
достигао 71.
Ипак, ова санкција није у судској пракси значајније примењена, иако је 2010.
године било више изречених казни него у целокупном ранијем периоду од 2006.
године. Према подацима из Одељења за третман УИКС у току 2010. године је казна
рада у јавном интересу изречена према 71 лицу, а само према осам лица (све мушког
пола) за кривична дела угрожавање јавног саобраћаја. Према подацима РЗС у
периоду од 2006. до 2010. године, ова казна је правоснажно изречена према 58 лица
осуђених за кривично дело угрожавања јавног саобраћаја. Најновији подаци
Републичког завода за статистику (даље: РЗС) из билтена за 2013. годину показују
даљи пораст примене ове казне која се у периоду 2011-2013.година усталила на
годишњем нивоу око 355 изречених казни (357, 365, 348).
У току 2013.године од укупног броја од 348 изречених казни рад у јавном
интересу за кривична дела угрожавање јавног саобраћаја изречено је само 18 тих
казни - све за кривична дела угрожавање јавног саобраћаја (у основном или
квалификованом облику).
Казна рад у јавном интересу од 2010. године прописана је и у Закону о
прекршајима (даље: ЗОП), који је предвиђа као нову алтернативну санкцију за
прекршаје. Одредбом члана 30. ЗОП предвиђено је да се казна рада у јавном
интересу може прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине
аутономне покрајине, скупштине општине или скупштине града. Ниједан од
поменутих органа надлежних за прописивање прекршајне казне рад у јавном
интересу, за први период примене - преко три године, од када је ЗОП почео да се
примењује, није предвидео казну рада у јавном интересу ни као главну ни као
споредну у пропису о прекршају, те се иста у том периоду није могла ни изрицати.
Нови Закон о прекршајима који се примењује од 1.3.2014.године (даље : ЗОП
2014) прописује такође, као једну у систему казни и казну рада у јавном интересу за
прекршаје дефинишући ову казну да је неплаћени рад у корист друштва који се не
обавља под принудом, којим се не вређа људско достојанство и не остварује профит.
На тај начин, ЗОП 2014 потврђује да је ова алтернативна казна у свему равноправна
са осталим казнама прописаним за прекршаје – казном затвора односно новчаном
казном. ЗОП 2014 задржава и решење из ЗОП да се казна рада у јавном интересу
може прописати законом или уредбом, односно одлуком скупштине аутономне
покрајине, скупштине општине или скупштине града или скупштине града Београда
(чл.35).
Ова казна се као и у претходном закону може изрећи као главна или споредна
казна или као замена неплаћеној новчаној казни. Према чл. 33. ЗОП било је
прописано да казна рад у јавном интересу не може трајати краће од 20 сати нити
дуже од 240 сати, с тим што се не може обављати дуже од два часа дневно. ЗОП
2014 у том погледу чини одређене помаке јер са једне стране значајно продужава
дужину трајања ове казне - казна рад у јавном интересу не може трајати краће од 20
часова нити дуже од 360 часова, а са друге стране више не предвиђа дневно
ограничење трајања ове казне што ће олакшати примену исте. Ни ЗОП 2014 као ни
ЗОП не прописују у ком се року може ова казна извршити – што значи да се иста
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може и мора извршити у оквиру општег рока застарелости прекршајних казни, а то
је 2 године од дана правноснажности пресуде којом је та казна изречена.
Новина која је предвиђена у одредбама ЗОП 2014 а која није постојала у ЗОП је
да је прописано: Ако кажњено лице не обави део или све часове изречене казне рада
у јавном интересу, суд ће ову казну заменити казном затвора тако што ће за сваких
започетих осам часова рада у јавном интересу одредити један дан затвора
(чл.38.ст.4. ЗОП 2014).
Приликом изрицања казне рад у јавном интересу, ЗОП 2014 задржава решење из
ЗОП да ће суд имати у виду врсту извршеног прекршаја, узраст, физичку и радну
способност, психичка својства, образовање, склоности и друге посебне околности
које се односе на личност учиниоца. Такође, задржано је и делимично
модификовано решење само у погледу дужине трајања казне рада у јавном интересу
– до 360 сати, ако се овом казном замењује претходно изречена новчана казна која
се није могла извршити: Ако суд оцени оправданим, с обзиром на тежину
прекршаја, висину неплаћене новчане казне и имовинске могућности осуђеног суд
може, уместо казне затвора, одредити да се неплаћена новчана казна замени радом
у јавном интересу, с тим што осам сати рада замењује један дан затвора, односно
1.000 динара новчане казне, а рад не може да траје дуже од 360 сати (чл.41.ст.3. ЗОП
2014).
4.

ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ РАД У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ

У погледу извршења казни изречених правноснажним пресудама у казненим
поступцима дошло је до значајних законодавних новина током 2014.године. Наиме,
дана 1.6.2014. године ступио је на снагу а од 1.9.2014.године примењује се Закон о
извршењу ванзаводских санкција (даље: ЗИВС) који се односи на извршење
алтернативних санкција. У исто време ступио је на снагу и почео да се примењује
нови Закон о извршењу кривичних санкција, којим је регулисано извршење свих
осталих санкција у казненим поступцима.
Извршење казне рад у јавном интересу регулисано је одредбама чл.38-43. У
наведеним одредбама прецизно су регулисане: обавезе суда који је изрекао наведену
казну, закључење уговора о извршењу казне рад у јавном интересу, праћење
извршења казне и обавештавање од стране повереника, обавезе и права осуђеног,
предлог за умањења трајања казне рад у јавном интересу, поступање Повереника у
случају занемаривања радне обавезе.
До дана писања овог рада још нису донети подзаконски прописи који су
предвиђени овим Законом, а који се односе на извршење ванзаводских санкција и
мера изречених у кривичном, прекршајном или другом судском поступку који се
извршавају у заједници (чл.61), тако да се бар још неко време примењују прописи
донети на основу претходног Закона о извршењу кривичних санкција (даље: ЗИКС).
Одредбама ЗИВС регулисана је први пут детаљније, законом, повереничка
служба у оквиру Управе за извршење кривичних санкција. Закључно са крајем
2014.године у скоро свим градовима у којима су седишта виших судова у Републици
Србији отворене су повереничке канцеларије тако да у наредном периоду тек треба
очекивати примену не само ове алтернативне санкције – рад у јавном интересу, него
и осталих алтернативних санкција и мера у казненим поступцима.
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5.

ПРИМЕНА И ИЗВРШЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ
КАЗНЕНИХСАНКЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

У раду који је представљен на конференцији 2013.године акценат је био на
примени алтернативних кривичних санкција са посебним освртом на примену
алтернативних кривичних санкција и мера на подручју колубарског округа
(Обрадовић: 2013, 245-250).
У овом раду акценат смо усмерили на извршење казне рад у јавном интересу на
подручју колубарског округа у кривичном односно прекршајном поступку. Разлог
за то је податак да је служба повереника за извршење алтернативних кривичних
санкција на подручју које у оквиру своје надлежности покрива Виши суд у Ваљеву
почела да ради међу првима у Републици Србији, почев од 26.6.2011. године.
Та служба има сходно одредбама ЗИВС широк дијапазон надлежности у погледу
извршења алтернативних казнених санкција – у кривичном, прекршајном или
другом судском поступку (условна осуда са заштитним надзором, рад у јавном
интересу, извршења казне затвора у просторијама у којима осуђени станује и мера
праћење извршења мере забране напуштања стана и мере забране прилажења,
састајања или комуницирања са одређеним лицем, итд...).
У погледу извршења алтернативних кривичних санкција казна рад у
јавном интересу до краја 2014. године је извршавана укупно у 103 случајева, од ког
броја су 14 предмета у вези са кривичним делима против безбедности јавног
саобраћаја, и то у 2011 год. – 1 предмет, у 2012. год. 2 предмета, у 2013. години 3
предмета и у 2014. години 8 предмета. Осуђеници су били особе старости од 20 до
70 година. Већина извршилаца су мушког пола, али било је и 12 жена. Ове казне су
реализоване на подручјима Ваљева и свих осталих општина на подручју
колубарског округа. Казне су реализују у јавним предузећима: ЈКП Видрак Ваљево,
Народни музеј у Ваљеву, Центар за културу у Ваљеву, МЗ Андра Савчић у Ваљеву,
КЈП „Ђунис“ у Убу, Културни центар Уб, ЈКП Чистоћа у Мионици, ЈП Градска
чистоћа у Лајковцу, ЈКП Комуналац у Љигу.
Од14 предмета извршења алтернативних кривичних санкција казна рад у
јавном интересу у вези са кривичним делима против безбедности јавног саобраћаја
у којима је изречена ова кривична санкција – Табела 1.
Табела 1. Број предмета према кривичном делу

Кривично дело
чл.289.ст.3.КЗ
стицај са кривичним делом
чл.296.ст.1.КЗ
чл.289.ст.1.КЗ
чл.290.ст.2. у вези ст.1 КЗ

Број предмета
7
1
5
1

У 13 предмета пресуде којима је изречена ова кривична санкција донео је
Основни суд у Ваљеву, док је у једном предмету пресуду донео Основни суд у
Обреновцу. У свим предметима извршиоци кривичних дела били су мушкарци.
Донетим пресудама биле су изречене следеће казне за извршена кривична дела
против безбедности јавног саобраћаја– Табела2.
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Табела 2. Број предмета према броју сати изречене санкције

Број сати изречене санкције
60
100
120
180
240
360

Број предмета
3
2
2
3
3
1

Од тог броја 6 казни су реализоване на подручју Ваљева, Уба, Лајковца и Љига,
у току је реализација за 4 казне, а у 4 предмета казна није извршена из различитих
разлога (три се нису одазвала, а један није започео).
Старост осуђених лица према којима је изречена ова алтернативна кривична
санкција је такође значајна са нашег аспекта – Табела3.
Табела 3. Број предмета према старости осуђених лица према којима је изречена
алтернативна кривична санкција

Узраст (број година) Број предмета
23-30
7
32-43
3
53-65
4
У погледу извршења алтернативне прекршајне санкције казна рад у јавном
интересу уочили смо да Прекршајни суд у Ваљеву до краја 2014.године још увек
није почео да изриче ову санкцију односно у канцеларији повереника није
примљена ниједна правноснажна и извршна пресуда којом је изречена ова санкција
за било који прекршај, па ни за прекршаје из области безбедности јавног саобраћаја.
До краја 2014.године у канцеларији повереника за извршење алтернативних
санкција у Ваљеву примљено је на извршење укупно 13 правноснажних и извршних
пресуда којима је од стране појединих прекршајних судова изречена ова
прекршајних санкција. То су пресуде донете од стране Прекршајног суда у
Београду, и један од стране Прекршајног суда у Зрењанину.
Свих 13 примљених пресуда којима је изречена ова прекршајна санкција је због
прекршаја против безбедности јавног саобраћаја.
Реално је очекивати да ће у наредном периоду и Прекршајни суд у Ваљеву
почети са изрицањем ове прекршајне санкције, па ће самим тим доћи до повећања
примене ове алтернативне прекршајне санкције и због прекршаја против
безбедности јавног саобраћаја.
6.

ЗАКЉУЧАК

Закон о извршењу ванзаводских санкција, чија примена је почела током 2014.
године, којим је регулисано извршење алтернативних казнених санкција по
завршетку казнених поступака, представља значајну новину и могућност на плану
генералне и специјалне превенције када су казнена дела уопште у питању, а посебно
се то односи на групу кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја.
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У раду смо представили валидне податке о изрицању алтернативних кривичних
санкција на нивоу Републике Србије према званичним подацима у периоду 20112013.године, са посебним освртом на групу кривичних дела против безбедности
јавног саобраћаја.
У наредном периоду неопходно је да локалне заједнице препознају значај рада у
јавном интересу и да охрабре поједина јавна предузећа односно установе чији су
основачи да са повереником за алтернативне санкције који постоји у скоро свих 25
градова на територији Републике Србије у којима су седишта виших судова али и у
осталим општинама на тим подручјима која су седишта локалних заједница,
спроводи извршење ових санкција, закључе одговарајуће уговоре о сарадњи. На тај
начин локална заједница има корист од таквих лица јер се они могу ангажовати за
обављање појединих послова где нема довољан број запослених у појединим јавним
предузећима односно установама.
Због тога, пажњу смо посветили раду и пракси повереничке канцеларије која
спроводи извршењу алтернативних кривичних санкција на подручју колубарског
округа. У том погледу дали смо и последње званичне податке, са посебним освртом
на извршење кривичних дела односно прекршаја из групе против безбедности
јавног саобраћаја на основу којих се може утврдити да су доминантни извршиоци
ових кривичних дела мушкарци – млађи, узраста између 23-28 година, они који су
радно способни и којима се најчешће изричу казне рад у јавном интересу у трајању
од 60, 180 и 240 сати. Међутим, и остали извршиоци према којима је извршење у
току или је спроведено спадају у категорију радних способних.
Сматрамо да ће овај рад бити од значаја и за судије који поступају у казненим
поступцима, а посебно судијама прекршајних судова да и њих охрабри да у
наредном периоду у већој мери у складу са законом изричу ове казне у
одговарајућим поступцима извршиоцима казнених дела против безбедности јавног
саобраћаја.
7.
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НЕЗАВИСНЕ ОЦЕНЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА
ПОГИНУЛИМ НА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
INDEPENDENT ASSESSMENT OF ROAD ACCIDENTS WITH KILLED
ON PUBLIC ROADS
Ненад Марковић1, Далибор Пешић2, Драгана Мацура3,, Милица Шелмић4
Резиме: Метод независних оцена фактора у вези са настанком саобраћајне незгоде је у
Европским земљама већ дужи низ година у примени, па се за саобраћајне незгоде са погинулим
лицима спроводе тзв. дубинске анализе од стране посебно формираног мултидисциплинарног
тима независних стручњака. Подаци се систематизовано и плански прикупљају за сваки од
фактора настанка саобраћајне незгоде, као што су возач, возило, пут и околина и детаљно
анализирају како би се утврдили они фактори који су утицали на настанак саобраћајне незгоде
и њене последице. Чланом 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима управљач пута је
обавезан да врши независне оцене саобраћајних незгода, за сваку саобраћајну незгоду са
најмање једним погинулим лицем на јавном путу. Међутим, у Републици Србији од усвајања
Закона 2009. године до данас још увек није усвојен правилник о начину спровођења независних
оцена, нити је започета системска анализа узрока и околности настанка саобраћајних незгода и
утврђивања утицаја пута и путне околине на настанак незгоде, коришћењем тзв. независних
оцена. У Републици Србији тек предстоји развијање адекватног модела и формирање
системског приступа спровођења независних оцена саобраћајних незгода. Са тим у вези, у
досадашњој пракси у Републици Србији постоји институција вештачења саобраћајних незгода,
која у великој мери даје одговоре на питања узрока и околности настанка саобраћајних незгода.
Имајући у виду да је процедура израде вештачења веома слична дубинским анализама у
земљама Европске уније, то је у Републици Србији могуће спроводити независне оцене кроз
примену развијене праксе вештачења саобраћајних незгода.
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Кључне речи: Независне оцене, дубинска анализа, погинула лица, вештачење, саобраћајна
незгода
Abstract: Method of independent assessment of factors, related to the traffic accidents occurrence in
European countries is applied for many years, so so-called in-depth studies for accidents with fatalities are
conducted by specially formed multidisciplinary team of independent experts. For each of the traffic
accidents occurrence factors, data are systematically and methodically collected, such as driver, vehicle,
road and environment and thoroughly analyzed for identifying those who have contributed to the traffic
accidents occurrence and consequences. Article 156. of the Road Traffic Safety Law requires road
manager to perform an independent assessment of traffic accidents, for each accident on the public road
with at least one fatality. However, in the Republic of Serbia since the adoption of the Law (2009),
rulebook on performing independent assessments has not yet been adopted, systematic analysis of the
causes and circumstances of traffic accidents occurrence and determination of road and road environment
impact the on accident occurrence, by so-called independent assessments, has not been initiated.
Development of adequate model and formation of systemic approach to the implementation of
independent assessment of traffic accidents, still needs to be conducted in the Republic of Serbia. In this
regard, in the practice of the Republic of Serbia, there is traffic accidents expertise institute, which largely
answers the questions of accidents causes and circumstances. Bearing in mind that in the European Union
the expertise procedure is very similar to in-depth analysis, in the Republic of Serbia independent
assessments can be conducted through application of traffic accidents expertise developed practice.
Keywords: Independent assessment, in-depth analysis, fatalities, expertise, traffic accident
1.

УВОД

Последњих година саобраћајне незгоде постају један од највећих светских
здравствених проблема у погледу смртног страдања и повређивања људи. Према
подацима (WHO, 2013.), током 2010. године број смртног страдања у саобраћајним
незгодама је достигао 1.23 милиона смртно страдалих, при чему број страдалих у
саобраћајним незгодама има тенденцију даљег повећања, тако да се процењује да би
2030. смртно страдање у саобраћају постао пети узрок смртности у свету. Од свих
штетних последица у друштву, најчешћа насилна смрт догађа се у саобраћајним
незгодама. Такође, осим смртног страдања људи у саобраћајним незгодама, настају и
велике материјалне штете и повреде, а што све заједно ствара изузетно велике
социјалне трошкове. Процењује се да једна саобраћајна незгода у зависности од
насталих последица може представљати трошак од најмање 3.082,00 еура (незгода са
лако повређеним) до 309.753,00 еура, Antic et all. (2012.) (незгода са погинулим
лицем), док према другим ауторима горња вредност трошкова саобраћајне незгоде са
погинулима може достићи 356.962,00 (PIARC, 2011.), 317.317,00 еура (Ross, 2012.), па
до чак 2.299.016,00 еура (Министарство транспорта Велике Британије, 2013.).
Имајући у виду последице саобраћајних незгода (материјалне и нематеријалне
трошкове) неопходно је системски деловати на смањење броја саобраћајних незгода.
За системско деловање у циљу смањења броја саобраћајних незгода неопходно је
прецизно утврдити узроке и околности под којима настају саобраћајне незгоде, како
би их превентивно уклонили и умањили њихов утицај. За овакве анализе неопходно
је прикупити велики број података који су у вези са насталом саобраћајном незгодом,
при чему је за прикупљање таквих података неопходно ангажовати стручна,
образована и обучена лица. У Европи је за утврђивање узрока и утицајних фактора на
саобраћајне незгоде развијен и усвојен програм дубинских анализа саобраћајних
незгода са погинулим лицима, а који је развијен од стране ERSO и детаљно разрађен
у оквиру поглавља 5 пројекта SafetyNet (Bjorkman et al. 2008.). У Аустралији је у циљу
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утврђивања узрока и околности настанка саобраћајних незгода 2003. године
спроведена прва Аустралијска национална дубинска анализа саобраћајних незгода у
којој су анализиране саобраћајне незгоде из две државе (Викотрија и Нови јужни
Велс) у периоду 2000-2003. година. У Великој Британије је спроведено више
дубниских анализа, различитих категорија учесника у саобраћају, под називом ’’OnThe-Spot accident research’’, у којима су дефинисани утицајни фактори на настанак
саобраћајних незгода. Универзитет у Аделаиди је још 1975. године започео са
анализом саобраћајних незгода, применом дубинских анализа, а што је усавршавао и
развијао у наставку свог рада, кроз већи број спроведених дубинских анализа
саобраћајних незгода. У оквиру SUPREME пројекта (European Commission, 2007.)
Европске комисије, чија је једна од целина била и извештај дубинских анализа
саобраћајних незгода, дати су основни узроци и околности под којима настају
саобраћајне незгоде.
Пракса је показала да је за дубинске анализе саобраћајних незгода неопходно
формирати мултидисциплинарни тим стручњака који ће детаљно анализирати сваку
појединачну саобраћајну незгоду са различитих аспеката, као што су утицај пута и
путне околине, утицај возила и утицај возача на настанак саобраћајне незгоде и њене
последице. За спровођење овако сложене анализе сваке појединачне саобраћајне
незгоде неопходно је постојање већег броја стручњака различитих струка и
образовања али који су превасходно специјализовани, обучени и едуковани за анализе
саобраћајних незгода. Широки опсег утицајних фактора који утичу на настанак
саобраћајне незгоде захтева и широк опсег знања и образовања особа које врше
анализе, јер само на тај начин је могуће обезбедити квалитетно прикупљање
релевантних показатеља, а што доприноси поузданом утврђивању фактора и
околности настанка саобраћајних незгода. Имајући наведено у виду, један од
проблема шире примене дубинских анализа је и недостатак адекватних тимова
стручњака који би на задовољавајући начин могли да спроводе дубинске анализе и
доносе ваљане закључке који би у наставку могли бити коришћени у превентивном
деловању у безбедности саобраћаја, отклањањем препознатих опасности или
умањивањем њиховог негативног утицаја.
У оквиру пројекта SafetyNet дефинисан је велики број варијабли које је неопходно
прикупити у вези са незгодом, а по принципу истраживања познатог као SafetyNet
Accident Causation System (SNACS) (Reed and Morris, 2008.). У оквиру дубинских
анализа могуће је посматрати све факторе везане за настанак саобраћајне незгоде,
фактор пут са околином, возило и човек, на настанак саобраћајне незгоде или само
поједине факторе као што су то радили Penumaka et al.(2014.) вршећи дубинске
анализе саобраћајних незгода путничких возила где је искључиво човек као фактор
био узрочник. Такође су Rich et al. (2013.) пратили утицај старости возила на тежину
последица саобраћајних незгода у Данској, како би утврдили утицај фактора возило
на последице саобраћајних незгода. Pesic et al. (2014.) су у свом раду дали приказ
најбоље светске праксе у вршењу дубинских анализа, као и могућност примене на
територији Републике Србије.
Aidoo et al.(2013) су у оквиру дубинских анализа утврђивали утицај пута и путне
околине на одлуке возача да напусте место незгоде након судара са пешаком, где су
доказали да постоји утицај пута и путне околине на овакво понашање возача, а што има
за последицу већи број смртних случајева јер повређенима није указана медицинска
помоћ на време. Hakamies-Blomqvist,(1993а) су показали да постоји зависност врсте
судара од старости возача, а у раду (Eberhard, 1996.) је указано на неопходност
дефинисања предиктора небезбедног понашања возача у зависности од старости.
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Дубинске анализе појединих фактора или подфактора одвојено од осталих дају
јасну слику о утицају посматраног фактора на настанак саобраћајне незгоде. С друге
стране издвојене анализе утицаја само једног фактора не дају јасну и целовиту анализу
свих утицајних фактора који су допринели настанку саобраћајне незгоде, као ни
њиховом међусобном утицају на настанак саобраћајне незгоде. Имајући то у виду, за
добијање поузданих показатеља утицајних фактора на настанак саобраћајне незгоде
неопходно је спровести детаљну дубинску анализу свих препознатих фактора, који су
утицали на настанак саобраћајне незгоде. У оквиру оваквог истраживања неопходно
је поред утицаја свих појединачних фактора утврдити и међусобни утицај, као и
садејство одређеног броја фактора на настанак саобраћајне незгоде. За добијање
поузданих података о утицајним факторима, а који се могу користити у превентивном
деловању у циљу спречавања будућих саобраћајних незгода неопходно је вршити
сложене дубинске анализе, које имају у виду све наведене утицаје, како би се на
адекватан начин утврдили начини и модели превентивног деловања у циљу
спречавања настанка нових саобраћајних незгода.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

За превентивно деловање у безбедности саобраћаја у циљу смањења броја
саобраћајних незгода, погинулих и повређених учесника у саобраћају неопходно је
адекватно сагледати узроке и околности настанка саобраћајних незгода. Само
оваквом анализом могуће је створити јасну представу зашто је настала конкретна
саобраћајна незгода и шта је све од фактора утицало на њен настанак и последице.
Правилним утврђивањем узрока настанка конкретне саобраћајне незгоде могуће је
утврдити разлоге који су довели до настанка саобраћајне незгоде, као и околности које
су допринеле и/или утицале на настанак саобраћајне незгоде и њене последице.
Детаљном анализом саобраћајне незгоде могуће је утврдити и постојање повезаности
(условљености) настанка саобраћајне незгоде са одређеним, стањима, ставовима и
понашањима учесника саобраћајне незгоде или другим факторима који су имали
утицај на настанак саобраћајне незгоде.
Саобраћајна незгода као нежељени, неочекивани и изненадни догађај најчешће
представља скуп великог броја фактора који су допринели стварању опасности у
саобраћају, која је за последицу имала настанак саобраћајне незгоде. Под утицајем
одређених фактора долази до стварања опасности у саобраћају (конкретне или
апстрактне), а која због своје сложености и/или неадекватног реаговања учесника у
саобраћају може бити претворена у опасну ситуацију, а из које најчешће следи настанак
саобраћајне незгоде. Наиме, стварањем опасне ситуације (потенцијалног конфликта) у
саобраћају, већ су створени предуслови за настанак саобраћајне незгоде, а која под
утицајем одређених фактора има за последицу настанак незгоде, повреда и материјалне
штете. Имајући у виду да у целом процесу настанка саобраћајне незгоде фигурише
велики број различитих фактора, то је за утврђивање стварних узрока настанка
саобраћајне незгоде неопходно сагледати све факторе који су утицали на настанак
конкретне незгоде, а у циљу препознавања узрока настанка конкретне незгоде.
Спровођење дубинске анализе саобраћајне незгоде у пракси има двоструки значај и
то најпре утврђивање ко је од учесника незгоде својим понашањем у саобраћају
узроковао или допринео настанку конкретне незгоде и према коме је неопходно
предузети даље санкције у погледу одговорности за настанак незгоде и њене последице.
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С друге стране дубинске анализе саобраћајних незгода утврђују велики број фактора
који утичу на настанак саобраћајних незгода уопште, а који су у конкретном случају
били у вези са настанком конкретне анализиране саобраћајне незгоде. На овај начин
омогућено је препознавање фактора узрочника настанка саобраћајне незгоде, а самим
тим је омогућено и превентивно деловање у циљу спречавања настанка будућих
саобраћајних незгода. Препознавањем фактора у вези саобраћајних незгода и њиховом
систематизацијом могуће је вршити провере, да ли негде на саобраћајној мрежи постоје
исти или слични фактори, а који потенцијално могу изазвати настанак незгоде.
Препознавањем и отклањањем фактора везаних за настанак саобраћајне незгоде, се
превентивно делује и спречава настанак нове (будуће) саобраћајне незгоде, а тиме и на
смањење страдања и повређивања учесника у саобраћају.
Дубинске анализе се најчешће спроводе за саобраћајне незгоде са погинулим
лицима, мада није искључено спровођење и за саобраћајне незгоде са повређеним
лицима. Дубинске анализе спроводи вишечлани мултидисциплинарни тим
стручњака, међу којима се најчешће налазе водећи стручњаци из области безбедности
саобраћаја (саобраћајни инжењери), безбедности возила (машински инжењери),
безбедности пута (грађевински инжењери), доктори медицине, патолози, психолози,
представници МУП-а и други појединци који се баве безбедношћу саобраћаја.
Структура тима за спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода је изузетно
значајна због великог броја потенцијалних различитих фактора који могу допринети
настанку саобраћајне незгоде, а који могу препознати и анализирати само уско
специјализовани стручњаци конкретне струке. Пракса показује да не постоји јасно
дефинисана структура тима и радње које они морају спровести у свим земљама, већ у
зависности од могућности и расположивих ресурса се врше дубинске анализе.
Методологија спровођења дубинских анализа саобраћајних незгода најчешће
обухвата три врсте (фазе) независних анализа, кроз утврђивање утицаја пута, возила
и човека на настанак и последице саобраћајне незгоде. Основна анализа у оквиру
дубинских анализа саобраћајних незгода је анализе утицаја пута на настанак
саобраћајне незгоде. Током спровођења ове фазе дубинске анализе независни тим
стручњака утврђује утицај пута на настанак саобраћајне незгоде, као и допринос пута
на могућност избегавања саобраћајне незгоде и смањења њених последица. Најчешће
се ова фаза дубинских анализа саобраћајних незгода спроводи на терену, на месту где
је незгода настала. У овој фази се анализира утицај пута на настанак саобраћајне
незгоде и то тако што се првенствено утврђује да ли је пут узроковао или допринео
настанку конкретне саобраћајне незгоде. Наиме, утврђују се услови и стање коловоза
у време настанка саобраћајне незгоде, како би се утврдило да ли је пут створио
опасност за возача, а што је за последицу имало настанак конкретне саобраћајне
незгоде. У наставку се утврђује да ли је пут имао утицаја на могућност избегавања
настанка саобраћајне незгоде или смањење последица. У овом сегменту се утврђује
да ли би другачија конструкција коловоза и околине пута могла да омогући возачу да
избегне настанак саобраћајне незгоде или да утиче на смањење последица већ настале
незгоде. На овај начин се поуздано утврђује да ли је пут имао утицаја на настанак
саобраћајне незгоде и њене последице, као и конкретно шта је на путу и у вези са
путем то узроковало. Утврђивањем елемената (подфактора) пута који су утицали на
саобраћајну незгоду је препознат и дефинисан одређени број подфактора који је
неопходно анализирати на путној мрежи како би се спречило настајање нове
саобраћајне незгоде, на истој или некој другој локацији.
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Слика 1. Примери различитих утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде

Следећа фаза дубинских анализа представља анализу утицаја фактора возило на
настанак саобраћајне незгоде. У овој фази се проверава стање возила учесника
саобраћајне незгоде, са циљем утврђивања евентуалних недостатака возила која су
могла да утичу на настанак саобраћајне незгоде или њене последице. Наиме, овом
анализом се утврђује евентуално постојање неисправности на возилу која би могла да
проузрокује настанак саобраћајне незгоде или утиче на њене последице. Анализом
техничке исправности возила након саобраћајне незгоде веома често није могуће
поуздано утврдити реално стање техничке исправности тог возила и пре настанка
незгоде, јер најчешће долази до оштећења и деформација појединих делова и склопова
на возилу. С друге стране савремена возила поседују различите електронске
компоненте и уређаје који бележе параметре кретања возила, па је могуће на основу
појединих параметара утврдити да ли је на возилу детектована нека неисправност пре
настанка саобраћајне незгоде.

Слика 2. Примери различитих утицаја возила на настанак саобраћајне незгоде

И последња трећа фаза дубинских анализа представља фазу у којој се утврђује
психофизичко стање учесника саобраћајне незгоде. Ова фаза представља
најсложенији део дубинске анализе јер захтева да се од учесника незгоде добију
поуздани подаци о узроцима настанка саобраћајне незгоде, као и о психофизичком
стању учесника незгоде. Најчешће се обавља путем анкете и/или интервјуа. Имајући
у виду сложене захтеве овог дела дубинске анализе неопходно је на квалитетан начин
припремити модел испитивања учесника у незгоди, а посебно имајући у виду да
учесник незгоде има свој субјективан став о начину настанка незгоде, као и о својим
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и пропустима осталих учесника незгоде. С друге стране учесници незгоде веома често
и свесно не дају тачне одговоре око начина настанка незгоде у циљу прикривања
евентуалног њиховог пропуста, што додатно усложњава овај део истраживања. Да би
се обезбедили релативно поуздани подаци о саобраћајној незгоди, у пракси је
гарантована поверљивост разговора са тимом стручњака који врши дубинске анализе.
На овај начин се учеснику незгоде гарантује да дати подаци не могу бити коришћени
у другим процесима (кривичном, прекршајном и сл.) осим у циљу научног откривања
фактора саобраћајних незгода.
Спровођење овако сложеног система радњи у циљу утврђивања поузданих фактора
који утичу на настанак саобраћајне незгоде захтева целодневно ангажовање тима који
се бави дубинским анализама, јер најчешће захтева излазак на место незгоде одмах
након настанка саобраћајне незгоде, а за шта је неопходно постојање више тимова који
би вршили дубинске анализе. Како је већ и објашњено тимове чини већи број
високообразованих и уско специјализованих појединаца, што у многим државама може
представљати ограничавајући фактор за примену дубинских анализа на ширем
подручју. У пракси већине земаља полиција врши увиђај саобраћајних незгода
непосредно након настанка незгоде и у полицији постоје лица која су обучена за вршење
увиђаја, па би ови полицијски стручњаци могли да буду коришћени за прикупљање
података са терена. Наиме, како полиција већ врши увиђај незгоде, то би само
прављењем детаљног упутства полицији на који начин и које податке да прикупе на
терену била избегнута обавеза изласка тима стручњака за дубинске анализе на место
незгоде. На овај начин би у великој мери било олакшано обављање дубинских анализа
саобраћајних незгода, као и појефтињен поступак анализе, јер не би било потребе за
изласцима стручњака на терен. Имајући у виду да је у већини Европских земаља
усаглашен поступак прикупљања података о саобраћајним незгодама, у оквиру пројекта
CADAS, и дат јединствени образац за саобраћајне незгоде, то би евентуално допуном
наведеног обрасца или додавањем још радњи полицији која врши увиђај били
прикупљени сви подаци са терена битни за спровођење дубинских анализа.
У Републици Србији већ дужи временски период у оквиру правосуђа постоји
институција саобраћајно техничког вештачења, где експерти из области безбедности
саобраћаја анализирају саобраћајне незгоде, на основу документације коју
саобраћајна полиција прикупи на месту незгоде или у току процеса обезбеђивања
доказа. Осим саобраћајно техничког вештачења као најважнијег за утврђивање узрока
и околности настанка саобраћајне незгоде, у циљу утврђивања утицајних фактора на
настанак незгоде постоје и друге врсте вештачења (медицинска, трасолошка,
машинска и сл.) која потпомажу саобраћајном вештаку да у потпуности сагледа
утицаје свих фактора на настанак саобраћајне незгоде.
Иако је у Србији Законом о Безбедности Саобраћаја, од 2009. године, предвиђа
обавеза управљача пута за спровођењем дубинских анализа до сада нису спровођене
дубинске анализе саобраћајних незгода. У Србији постоји вишедеценијска пракса
вештачења саобраћајних незгода од стране судских вештака за потребе утврђивања
кривичне и/или прекршајне одговорности учесника саобраћајне незгоде. Саобраћајно
техничка вештачења (Експертизе саобраћајних незгода) детаљно анализирају узроке
и околности под којим настају саобраћајне незгоде, а на основу расположивих
докумената у Судским списима која су прикупљена од стране увиђајних органа
полиције, тужилаштва и судова. Оваквим прикупљањем доказа је омогућено да се у
Судским списима нађу сва документа до којих се могло доћи у току истраге
саобраћајне незгоде, као и изјаве свих учесника саобраћајне незгоде, што омогућава
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проверу навода о начину настанка незгоде сваког од учесника. На овај начин је
омогућено вештаку саобраћајне струке (експерту за саобраћајне незгоде) да детаљно
анализира услове и околности под којима се догодила саобраћајна незгода и да утврди
факторе који су довели до настанка саобраћајне незгоде и њених последица.
Поступак вештачења саобраћајних незгода обухвата поступак детаљне анализе,
времена и места саобраћајне незгоде, пута и његовог утицаја и околности пута,
повреда лица, оштећења возила, трагова саобраћајне незгоде, утврђивање места
судара, сударних брзина и спровођење временско-просторне анализе којом се
утврђује кретање учесника непосредно пре настанка саобраћајне незгоде. Анализом
сваког од наведених утицајних фактора се препознаје велики број под-фактора,
слично дубинским анализама, који утичу да поједини од наведених фактора
проузрокују настанак саобраћајне незгоде или утичу на могућност избегавања и/или
њене последице. Спровођењем овако детаљне анализе базиране на материјалним
доказима прикупљеним од стране увиђајних органа, омогућава спровођење независне
анализе, која може бити понављана више пута, јер су материјални докази објективно
прикупљени од стране независних стручњака. Спровођењем временско-просторне
анализе саобраћајних незгода се додатно утврђује могућност избегавања настанка
саобраћајне незгоде од стране неког од учесника, па сходно томе се и опредељују
пропусти и за могућност избегавања као и тежине последица саобраћајне незгоде.
Имајући у виду методологију саобраћајно-техничког вештачења, поступак и
резултати саобраћајно-техничког вештачења се могу сматрати веома сличним
резултатима добијеним спровођењем дубинских анализа саобраћајних незгода.
Систематизацијом резултата добијених саобраћајно-техничким вештачењем и
утврђивањем фактора који утичу на саобраћајне незгоде се добијају фактори
идентични факторима дубинских анализа саобраћајних незгода, а што омогућава
превентивно деловање у циљу спречавања будућих саобраћајних незгода. Применом
методологије саобраћајно-техничког вештачења се на једноставнији и јефтинији
начин, на основу већ расположивих података утврђују узроци и околности настанка
саобраћајне незгоде, као и утицај пута, возила или возача на незгоду и њене
последице, а што је неопходно за превентивно деловање у безбедности саобраћаја.
3.

ДИСКУСИЈА

Поставља се питање да ли је могуће на основу познатих историјских података
везаних за саобраћајне незгоде предвидети који од фактора може и на који начин
утицати на саобраћајне незгоде. Другим речима, да ли је могуће искористити
резултате дубинских анализа као основ за предвиђање узрока и околности настанка
саобраћајних незгода. Уколико би то било могуће, формирање и развој квалитетне
базе података о факторима настанка саобраћајних незгода би био један од најважнијих
елемената за успешно функционисање система безбедности саобраћаја.
Успостављањем функционалне базе података о факторима (узроцима и околностима)
настанка саобраћајних незгода, које су ажурне, доступне, компатибилне, могуће је
успешно пратити стање безбедности саобраћаја и превентивно откривати
потенцијално опасна места на којима је неопходно деловати одређеним мерама како
би био избегнут настанак будућих саобраћајних незгода. Квалитетна анализа података
о саобраћајним незгодама је основ за препознавање потенцијалних опасности у
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саобраћају и избор мера и активности које ће допринети смањењу броја саобраћајних
незгода и негативних последица саобраћајних незгода на дужи период.
Услови и околности под којима се догађају саобраћајне незгоде су веома
интересантно подручје за истраживање, јер имају директан утицај на последице
саобраћајних незгода. Најчешће узрок саобраћајне незгоде представља један или два
понашања или стања фактора настанка саобраћајне незгоде, али који су последица
најчешће великог броја подфактора. Посебно је за превентивно деловање важно
препознати и сагледати што већи број појединачних под-фактора, како би се утврдиле
све околности под којима настаје конкретна опасност, односно утврдити узрок настанка
саобраћајне незгоде. Наиме, са аспекта превентивног деловања у безбедности
саобраћаја, недовољно је препознати само да је узрок саобраћајне незгоде неки од
фактора, човек, возило, пут, већ је неопходно утврдити све околности и подфакторе због
којих је дошло до пропуста неког од наведених фактора. Сваки од фактора човек, возило
и пут са околином је неопходно детаљно истражити, а како је и наведено у раду и
утврдити што већи број подфактора који утичу на такво стање и понашање фактора који
је проузроковао саобраћајну незгоду. Наравно оваква анализа је неопходна и за друге
факторе који су могли да допринесу незгоди или њеним последицама, па је неопходно
увек анализирати детаљно све факторе који утичу на настанак саобраћајне незгоде.
Правилно препознати фактори и подфактори настанка саобраћајне незгоде
омогућавају дефинисање мера за превентивно деловање у циљу смањења броја
саобраћајних незгода. Велики број истраживања и различитих приступа утврђивању
узрока и околности саобраћајних незгода су примењивали аутори Hauer (2009.), Elvik
(2011.), Lord and Mannering (2010.) i Savolainen et al. (2011.), а у циљу утврђивања што
већег броја утицајних фактора на настанак саобраћајне незгоде. Simonic (2004.) је развио
модел за анализу последица у сударима два возила заснован на Бајесовим
пробаблистичким мрежама које узимају у обзир карактеристике учесника, услове
околине и карактеристике пута, како би утврдио зависност настанка незгоде од фактора
пут. За процене настанка саобраћајних незгода најчешће је као метод коришћена
дескриптивна статистика (Ryb et al., 2009; Broughton, 2008) или логистичка регресија за
прорачун odd-ratios (Mendez et al. 2010; Hutchinson and Anderson, 2011; Cooper et al.,
2010; Yau, 2004.). Један број аутора је развио свој модел за процену настанка
саобраћајне незгоде (Kockelman and Kweon, 2002; O’Donnell and Connor, 1996).
Значај што детаљније и поузданије анализе сваке саобраћајне незгоде су показали
Raedt, et al. (2001.) утврдивши да је повећањем нивоа знања о специфичности сваке
незгоде могуће боље предвиђање специфичности настанка саобраћајне незгоде. На
овај начин је показан значај дефинисања што већег броја подфактора, који утичу на
настанак саобраћајне незгоде, али у циљу превентивног деловања тамо где се
препозна појава истих или сличних подфактора, а који до сада нису али би могли у
будућности да проузрокују неку другу саобраћајну незгоду. Разноврсност подфактора
које би било потребно анализирати у дубинским анализама је изузетно велика, јер
неки наизглед мање битни фактори могу показати јаку зависност са настанком
одређеног типа саобраћајних незгода или незгода у одређеним околностима.
Препознавањем и утврђивањем свих подфактора могуће је дефинисати одређене мере
које би биле усмерене ка појединим категоријама учесника у саобраћају или само под
одређеним околностима и сл. Hakamies-Blomqvist, (1993а) су анализирали различите
типове саобраћајних незгода и утврђивали зависност узрока настанка незгоде и
старости возача. На овај начин су показали изузетно јаку везу између старости и типа
саобраћајне незгоде, а што омогућава дефинисање конкретних мера ка свакој од
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старосних категорија учесника у саобраћају, а у циљу што ефикаснијих мера и што
већег нивоа безбедности свих учесника у саобраћају.
Повезаност више подфактора и њихов утицај на настанак саобраћајне незгоде су
показала многа истраживања, где је доказана веза између одређених подфактора и
настанка саобраћајне незгоде. Нека од истраживања су показала да старији возачи
чешће узрокују незгоде при скретању у лево (Preusser, et al., 1998.) и незгоде у
сустизању (Stamatiadis et al., 1991.). Hakamies-Blomqvist, (1993а) су показали да 44 %
старијих ученика у незгоди није било свесно опасности пре настанка незгоде у односу
на 26% младих возача. На овај начин је доказана повезаност одређеног броја
подфактора, али и отворен пут за утврђивање повезаности још већег броја
подфактора, на који начин се омогућава дефинисање што прецизнијих и поузданијих
околности када поједини од подфактора постају доминантни и стварају опасност од
настанка саобраћајне незгоде. Препознавање што већег броја подфактора и њихове
условљености помаже у дефинисању бољих и конкретнијих мера за превентивно
деловање и спречавање настанка будућих саобраћајних незгода.
Сложеност подфактора који могу утицати на настанак саобраћајне незгоде и под
којим околностима је показао и De Readt (2000.), који је у свом раду анализирао везу
између когнитивних/неуропсихолошких фактора и способности возача, а у циљу
утврђивања повезаности са стварањем опасности у саобраћају и саобраћајним
незгодама. На овај начин је доказана повезаност изузетно сложених подфактора на
настанак саобраћајне незгоде, чиме је дат значај на спровођењу детаљних дубинских
анализа, како би било могуће утврдити стварне узроке и околности који су утицали
на настанак саобраћајне незгоде у конкретном случају. Сложеност и специфичност
утицајних подфактора на настанак саобраћајне незгоде су доказали и Odenheimer et
al. (1994.), који су у свом раду направили искорак дефинишући индексе за утицај пута
на настанак саобраћајне незгоде. Наведени аутори су испитали и утврдили поузданост
индекса (подфактора) пута на настанак саобраћајне незгоде на узорку од 30
конкретних случајева саобраћајних незгода.
4.

ЗАКЉУЧАК

У Србији, Закон о Безбедности Саобраћаја, од 2009. године, предвиђа обавезу
управљача пута за спровођењем дубинских анализа саобраћајних незгода са најтежим
последицама на државним путевима. Међутим, од ступања на снагу наведеног Закона
о Безбедности Саобраћаја до сада званично није спроведена ниједна дубинска анализа
саобраћајних незгода са најтежим последицама. Наиме, до сада у Србији нису
званично дефинисане процедуре ни одговарајући правилници, на који начин ће бити
спровођене дубинске анализе саобраћајних незгода, нити су прихваћене и
верификоване познате светске процедуре и праксе у спровођењу дубинских анализа
саобраћајних незгода. Имајући наведено у виду у Србији иако постоји законска
обавеза спровођења дубинских анализа саобраћајних незгода, практично није могуће
спроводити их у складу са одређеним правилима и процедурама, јер таква документа
не постоје. Практично би било могуће спровођење дубинских анализа саобраћајних
незгода једино према процедурама које су прихваћене и практично спроведене у
Европској заједници, а посебно имајући у виду да би таква усаглашеност процедура
омогућила и поређење фактора који утичу на настанак саобраћајне незгоде у Србији
и земљама Европске заједнице. Детаљном и упоредном анализом фактора настанка
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саобраћајних незгода, би било могуће и на међународном нивоу препознавати
утицајне факторе који доводе до настанка саобраћајних незгода, па превентивно
деловати у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја и на основу страних
искустава, али под условом да одговарају условима у конкретној средини. Јако је
важно проверити да ли у свакој средини поједини фактори стварно доводе до настанка
саобраћајне незгоде, јер најчешће постоји садејство више фактора, па је неопходно
јасно дефинисати који од фактора су утицајни за конкретно посматрано подручје.
С друге стране Србија има већ изграђен и развијен систем вештачења саобраћајних
незгода за потребе Судских поступака, који у великој мери даје идентичне одговоре
на питања везана за узроке и околности под којима настају саобраћајне незгоде. Како
се саобраћајно-техничким вештачењима могу дефинисати и препознати утицајни
фактори на саобраћајне незгоде, како на настанак тако и на последице, то је могуће
саобраћајно-техничким вештачењем препознати утицајне факторе и у односу на њих
предузети мере за превентивно деловање у циљу избегавања нових саобраћајних
незгода. Систематизовањем закључака саобраћајно-техничких вештачења и њиховим
детаљним праћењем је могуће поуздано утврдити факторе који узрокују саобраћајне
незгоде на неком подручју и сходно томе могуће је планирати и развијати систем мера
за смањење утицаја тих фактора на настанак саобраћајних незгода у будућности.
5.
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Sažetak: Projekt predstavlja niz preventivnih prometnih radionica u kojima počinitelji i žrtve iz
prometa zajedno, svoja tragična iskustva, direktno prenose učenicima završnih razreda srednjih
škola, polaznicima autoškola kao budućim vozačima te rizičnim vozačima (višestruko kažnjavanim
za prekršaje iz prometa). Cilj je prevencija prometnih nesreća (razvijanje odgovornosti, svijesti o
posljedicama i izgradnja pozitivnih stavova o prometu). Počinitelji su osobe osuđene za kaznena
djela iz prometa; uvjetnom osudom, na izdržavanju kazne zatvora, na uvjetnom otpustu ili prema
kojima je kazna zatvora izvršena. Žrtve su; direktne – teško ozlijeđene osobe (psihički i fizički) i
indirektne – članovi uže obitelji osoba stradalih u prometnoj nesreći. U radionicama ne sudjeluju
počinitelji i žrtve iz iste prometne situacije. Provodi se niz od tri radionice, u prostorijama škole, s
jednim razredom (u prostorijama autoškole ako su ciljana skupina polaznici autoškole ili ako su
rizični vozači u drugom primjerenom prostoru). U prvoj radionici učenici se senzibiliziraju za
važnost sigurnosti u prometu i mjere se njihovi stavovi. U drugoj radionici počinitelji vođenim
intervjuom iznose svoja iskustva i ostvareni uvid, a žrtve samoiskazom iznose svoja iskustva. U
trećoj se radionici sa učenicima radi prorada emocija, donose se pojedinačne odluke i zajednički
zaključci, učvršćuju novi pozitivni stavovi, u čemu im se pruža podrška. Evaluacija se provodi kroz
izlazni anketni upitnik. U Republici Hrvatskoj je od 2011. godine provedeno 10 ciklusa radionica u
srednjim školama. Sudjelovanjem u radionicama dobrobit za sebe ostvaruju svi sudionici.
Projekt je podržao FEVR (Europska federacija žrtava prometa) i preporučio svim državama
članicama.
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1.

UVOD

Smrt u prometu nije prirodna, nego nasilna smrt i čini najveći udio u okviru nasilne
smrtnosti u Hrvatskoj.
Prema podacima MUP-a RH 20 % sudionika u prometnim nesrećama i svaka peta
poginula osoba u prometnim nesrećama bila je u dobi 18 – 25 godina te je stoga ovaj
projekt namijenjen prvenstveno mladim vozačima i onima koji će to tek postati.
Žrtve koje su stradale ili koje su izgubile blisku osobu, pogotovo dijete teško se ili
nikada ne oporave. Počinitelji nose teret krivnje i posljedice koju su prouzročili. I jedni i
drugi, svatko na svoj način, svatko na svojoj strani pati, ali već danas ili sutra mogu se
naći i na onoj drugoj strani. Prometne nesreće nisu samo velika tragedija za žrtve i
počinitelje te njihove obitelji, one su i veliki gubitak cijele društvene zajednice. Poginule
više ne mogu vratiti u život, ali svojim iskustvom i uvidom mogu pomoći da se to ne
dogodi drugima.
Veliki broj smrtno stradalih i teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama ukazao je na
potrebu za dodatnim djelovanjem te je nastala i prva ideja o susretu počinitelja i žrtava
2005. godine.
Pitanje je bilo kako ih uopće motivirati za susret, a još veće pitanje kako postići da
kroz zajedničke susrete sudjeluju u preventivnim radionicama. Kako postići suradnju i
prevladat antagonizme između dviju naizgled nespojivih i suprotstavljenih strana? Iako
ima mnogih i s jedne i s druge strane koji ne žele ni čuti za takav susret, što je i razumljivo,
ipak ima i onih koji su pronašli unutarnju snagu i motiv da učine nešto kako bi upozorili
na opasnosti i posljedice teških prometnih nesreća te tako spriječili nove žrtve. Oni nisu
iz iste prometne situacije, ali za svaku stranu onaj drugi na neki način personificira
počinitelja ili žrtvu iz njegove situacije.
Konkretne pripreme za to započele su 2009. godine, a 2010. godine održana je prva
zajednička radionica počinitelja i žrtava. Nakon toga 2011. godine, ostvarena je prva
preventivna zajednička radionica počinitelja i žrtava, za učenike Srednje škole
primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, u okviru prometnog programa Udruge obitelji
osoba stradalih u prometu.
Počinitelji i žrtve iz prometa zajedno svoja osobna tragična iskustva neposredno
prenose učenicima završnih razreda srednjih škola i polaznicima autoškola kao budućim
vozačima te rizičnim vozačima (višestruko kažnjavanim za prekršaje iz prometa). To su
iskustva onih koji su osobnom pogreškom ili neodgovornošću u prometu prouzročili
drugome patnju i bol i onih koji patnju i bol trpe zbog pogreške ili neodgovornosti nekoga
drugoga.
Njihova tragična iskustva trebaju pomoći budućim mladim vozačima da se odgovorno
ponašaju u prometu, steknu bolji uvid u opasnosti koje su prisutne u prometu te posljedice
koje mogu nastati po njih i ostale sudionike u prometu te po njihove obitelji.
Prošlost se ne može promijeniti, ali se u sadašnjosti može puno učiniti i djelovati na
budućnost.
Projekt čine 3 osnovna čimbenika: ciljana skupina, počinitelji i žrtve. Uz njih su i
čimbenici pripreme i podrške ciljane skupine, stručni djelatnici škole (pedagozi, psiholozi,
profesori) te počinitelja i žrtava voditelji projekta.
Cilj je prevencija prometnih nesreća, razvijanje svijesti o vlastitoj odgovornosti i
posljedicama te izgradnja pozitivnih stavova o ispravnom ponašanju u prometu.
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Ciljana skupina su prvenstveno učenici završnih razreda srednjih škola 18 – 19 godina,
ali ciljana skupina mogu biti i mladi vozači (do 24 g.), budući vozači i rizični vozači.
Osnovni čimbenici projekta su:
Učenici završnih razreda srednjih škola, mladi ili budući vozači i rizični vozači:
 mladi vozači (koji su tek položili vozački ispit i stekli uvjete za upravljanje
motornim vozilom)
 budući vozači ( polaznici autoškola)
 rizični vozači ( višestruko prekršajno kažnjavani, kojima je izricana mjera
zabrane upravljanja vozilom)
Počinitelji su osobe osuđene za kaznena djela iz prometa;
 uvjetnom osudom
 na izdržavanju kazne zatvora,
 na uvjetnom otpustu ili
 prema kojima je kazna zatvora izvršena.
Žrtve:
 direktne – teško ozlijeđene osobe (psihički i fizički) i
 indirektne – članovi uže obitelji osoba stradalih u prometnoj nesreći.
2.

MATERIJALI I METODE

Projekt čini niz od tri interaktivne radionice koje traju po dva školska sata, kroz tri
tjedna. Provode se u školi, odnosno u učionici koja treba biti opremljena projektorom sa
zvučnicima i platnom za projekciju te mogućnošću da se učionica zamrači radi kvalitetnije
projekcije.
Radionice se održavaju sa učenicima jednog maturantskog razreda srednje škole
(skupina od maksimalno 30 učenika).
Praksa je pokazala da je najbolje da to budu učenici 4. razreda srednje škole, jer ih je
većina punoljetnih, veliki broj ih je tek položio vozački ispit ili su polaznici autoškole.
Isto tako pokazalo se da je bolje da skupina učenika bude formirana iz istog razreda,
jer su učenici tada otvoreniji za suradnju.
Potrebno je da budu prisutni i stručni djelatnici škole; razrednik, školski pedagog i
psiholog. Poželjno je da barem na prvoj radionici prisustvuje i ravnatelj škole, jer se time
pokazuje značaj koji škola daje projektu radionica.
Za provedbu radionica potrebna su dva voditelja, koji su stručne osobe, koji imaju
iskustvo u skupnom radu te radu s počiniteljima i žrtvama i koje obje skupine prihvaćaju.
Trajanje svake radionice je dva školska sata. Poželjno je da se ne odvija u okviru
dodatnih sati, nego u okviru satnice predviđene za određeni dan, što je važan preduvjet za
kvalitetno i interaktivno sudjelovanje učenika, jer se u dodatnim satima javlja umor i pad
koncentracije.
Nastoji se prenijeti znanje i iskustvo, razviti odgovornost u prometu, osvijestiti stavove
i značaj osobnog ponašanja u prometu te ih po potrebi mijenjati.
Prije dolaska na prvu radionicu važno je uputiti predstavnike škole u sadržaj radionica,
a posebno u 2. radionicu kao posebno osjetljivu i emotivnu. Razrednik i stručni suradnik
škole procjenjuju mogu li svi učenici biti nazočni.
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2.1.

PRVA RADIONICA

Učenici se senzibiliziraju za važnost sigurnosti u prometu, potiče ih se na kritično
promišljanje, upoznaju se sa sadržajem radionica te prometnim programom, pripremaju se
za predstojeću radionicu gdje sudjeluju počinitelji i žrtve te se mjere njihovi stavovi o
prometu ulaznim mjernim instrumentom - anketnim upitnikom radi dobivanja uvida u
stavove i obrasce ponašanja.
U uvodnom dijelu predstavnik škole predstavlja sudionike, voditelje projekta i
radionica.
Voditelji učenike i profesore upoznaje se sa aktivnostima i radom Udruge obitelji
osoba stradalih u prometu, razlozima nastanka i ciljevima provođenja projekta „
Počinitelji i žrtve zajedno za sigurniji promet „.
Predstavlja se sam projekt, dosadašnja iskustva, sadržaj, trajanje i tijek pojedinih
radionica.
Postavljaju se pravila skupine i ispunjava se ulazni anketni upitnik.
Učenici se pojedinačno predstavljaju kroz igru upoznavanja o dosadašnjim iskustvima
u prometu. Postiže se opuštajuća atmosfera i aktivnije sudjelovanje.
Nakon toga slijedi prikazivanje polu satnog dokumentarno - igranog filma o
opasnostima neodgovornog ponašanja u prometu te prometnim nesrećama.
U filmu je prikazana statistika policije o teškim prometnim nesrećama i najčešćim
uzrocima istih (alkohol, brzina, droga, neiskustvo, nepoštivanje propisa), snimke sa
očevida, iskazi stvarnih sudionika u prometnim nesrećama; vozačima počiniteljima,
žrtvama koje su preživjele, ali imaju trajne posljedice te roditeljima mladih koji su
poginuli u prometnoj nesreći. U filmu sudjeluju i liječnici koji opisuju tijek obdukcije i
smrtonosne ozljede, prometni stručnjaci, djelatnici hitne medicinske pomoći i vatrogasci
koji obično prvi dolaze na mjesto nesreće. Film je realističan i poticaj je za raspravu koja
slijedi. Tijekom projekcije filma potrebno je pratiti reakcije učenika potaknute osjetljivim
prikazima, radi tijeka i vođenja kroz raspravu. Bilježe se zapažanja.
Nakon rasprave prikazuje se pet jednominutnih edukativno promidžbenih filmova s
porukom i temama; nalet automobila na pješaka, nekorištenje pojasa, utjecaju brzine na
automobil i ljudsko tijelo pri sudaru, utjecaju alkohola na vozača i posljedica korištenja
mobitela u vožnji.
I tijekom ovih filmova prati se kako su učenici reagirali na prikaze i bilježe se
zapažanja. Nakon svakog filma zajednički se analiziraju uzroci nesreće i mogućnosti
njenog izbjegavanja, odnosno poželjnog i nepoželjnog ponašanja.
Primjeri iz dosadašnjih radionica:
Neki se maturanti žele pohvaliti automobilom pred društvom i voze na maturalnu
zabavu, ali na povratku to čine pod utjecajem alkohola, na radionici ih se odmah upućuje
na moguće posljedice i savjetuje da je bolje i sigurnije da ih roditelji voze ili da idu taxi
službom.
Samo u srednjoj školi Jelkovec u Sesvetama gdje se provodio projekt od 1995. do
2013. godine, poginulo je u prometnim nesrećama 15 učenika.
Drugi dio radionice praktičan je i koriste se različita didaktička pomagala, a praksa se
pokazala i vrlo zabavna za učenike. Sastoji se od različitih igara koristeći takozvane
„pijane naočale„ koje čine komplet od četiri komada naočala koje simuliraju određeni
stupanj alkoholiziranosti (od 0,4 do 1,7 promila) uz uputu o vrsti i količini pića koja
dovode u to stanje alkoholiziranosti.
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Igre su; s bravom i ključem, hodanje po crti, ubacivanje u kocku, dodavanje lopte,
vožnja biciklom i dr.
Nakon ovog dijela učenici se pripremaju za slijedeću radionicu i susret s počiniteljima
i žrtvama prometnih nesreća.

Slika 1. Vožnja biciklom s „pijanim naočalama“.

Slika 2. Provjera motoričkih sposobnosti uz uporabu „pijanih naočala“.
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2.2.

DRUGA RADIONICA

Ova radionica puna je emocija koje se javljaju kod počinitelja i žrtava, ali i kod svih
prisutnih te je izuzetno osjetljiva. Počinitelji i žrtve proživjeli su traumatska iskustva koja
su neugodna, kojih se nerado sjećaju, dio kojih i potiskuju i prirodno je da koriste psihičke
obrambene mehanizme. Na radionici ih nešto može potaknuti ( biti „okidač“) i aktivirati
potisnuta neugodna iskustva što može izazvati i razne neugodne emocije te da se zbog
toga osjećaju loše. Potrebno je s puno pažnje pripremiti sve sudionike i pažljivo voditi
radionicu prateći reakcije i emocije svih prisutnih kako se ne bi dogodilo da stvari izmaknu
kontroli i krenu u pogrešnom smjeru čime bi se možda izveli neželjeni efekti i zaključci.
Prije provedbe ove radionice sudionike, počinitelje i žrtve, koji sudjeluju na
dobrovoljnoj osnovi, treba pažljivo odabrati i pripremiti. Odabir i priprema se obavljaju
odvojeno i to je kontinuiran proces koji se provodi od samog motiviranja i pristanka na
sudjelovanje do radionice. Sudionici se upućuju u program radionice, informiraju o
ostalim sudionicima i drugima koji će prisustvovati. Upućuju se u načela kojih se treba
pridržavati; načelo međusobnog uvažavanja, načelo suradnje te načelo izbjegavanja
optuživanja i sukoba.
Tijekom radionice sudionici sjede u krugu. Započinje se pozdravom, predstavljanjem
i uvodnim dijelom.
Najprije počinitelji (optimalan broj je tri) vođeni intervjuom iznose svoja iskustva
(okolnosti koje su prethodile prometnoj nesreći, događaj i okolnosti tijeka prometne
nesreće, nastale posljedice i okolnosti nakon prometne nesreće, sudski postupak, sankcija,
izdržavanje kazne) i ostvareni uvid (njihov život prije i poslije prometne nesreće, emocije,
odgovornost, krivnja, kajanje, život s teretom posljedice). Najbolje je kada su mlađe dobi,
jer ih učenici tada doživljavaju bližima sebi i lakše se identificiraju s njima.
Nakon toga žrtve samoiskazom iznose svoja iskustva (okolnosti prometne nesreće u
kojoj su stradali ili je stradao član njihove obitelji, bliska osoba, svoje emocije, tugu i bol
zbog gubitka bliske osobe, život prije i nakon stradanja te posljedice; narušavanje
zdravstvenih, obiteljskih i partnerskih odnosa).
Ističemo da je radionica emotivna s obzirom da je praksa pokazala da su na radionici
emocije primarne. Primjerice, u jednoj školi kada je žrtva opisivala svoje iskustvo i
prometnu nesreću u kojoj joj je poginula kćer u dobi od 4 godine, njeno jedino dijete i
kada je zajedno s njome i ona stradala, plakali su mnogi učenici, predstavnici škole i neki
od počinitelja.
Završetkom samoiskaza slijede pitanja i odgovori, učenici mogu pitati sudionike što ih
zanima, a nakon toga učenici ispunjavanju anketni list o svojim dojmovima s radionice,
smatraju li da ih treba nastaviti te svoju ukupnu ocjenu.
Voditelj i suvoditelj moderiraju skupinu i paze na pitanja da ne bi došlo do optuživanja,
a s druge strane prate sudionike da vide mogu li se nositi sa pitanjima i procjenjuju kada
je vrijeme privođenja radionice završetku.
Neposredno nakon radionice, koja je uvijek vrlo emotivna, pod stručnim vodstvom
prorađuju se i smiruju emocije sudionika (posebno počinitelja, a posebno žrtava).
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3.

TREĆA RADIONICA

S učenicima se radi prorada emocija, nastoji ih se poticati na odgovorno ponašanje
prema sebi i drugima u prometu te na donošenje pojedinačnih odluka, učvršćuju se novi
pozitivni stavovi, u čemu im se pruža podrška. Donose se i zajednički zaključci,
Ovdje se radi na dvije razine:
Emotivna razina
Osvješćivanje emocija (prepoznavanje i predstavljanje svojih i tuđih emocija putem
igre).
Prorada emocija koje su se javile kod učenika je vrlo važna, jer je druga radionica
uvijek jako emotivna za sve sudionike. Potrebno je pomoći im da osvijeste i izraze svoje
emocije koje su se javile nakon bolnih svjedočanstava počinitelja i žrtava (Kako su se
osjećali tijekom prve i druge radionice, neposredno nakon i sada? Koje su se emocije
javile? Treba proraditi svaku emociju koja se javila, što i kako s njome. Što ih se najviše
dojmilo? Što ih je eventualno potreslo ili uznemirilo? Kako su spavali nakon radionice?
Jesu li svojim članovima obitelji ili prijateljima prenijeli iskustva sa radionica?)
Emocije nam ovdje služe kao pokretački mehanizam za promjenu ponašanja.
Kognitivna razina
Mijenjanje percepcije mladih o prometu ( je li poželjno brzo voziti jer tako “frajeri”
voze, a oni koji voze po propisima su “mlakonje”) .
Promišljanje:Jesu li ih bolna iskustvima počinitelja i žrtava potaknula na promišljanje?
Mislimo li da se takvo što događa samo drugima? Može li se to i nama dogoditi? Mogu li
neka promišljanja podijeliti sa skupinom? Kako se ja ponašam u prometu? Jesam li kada
znatno prekoračio brzinu, vozio pod utjecajem alkohola ili droga? Kakav sam vozač bio
prije radionice, a kakav sam sada? Jesu li bolna iskustva drugih dovoljna da promijenim
svoje ponašanje?
Za evaluaciju se primjenjuje izlazni mjerni instrument - anketni upitnik o stavovima.
Želimo izmjeriti je li došlo do promjene stavova u odnosu stavove prije radionica.
Na kraju radionice donosi se zaključak:
Što ja hoću i mogu.
Poruka koju bismo željeli prenijeti ostalim učenicima i dr. (radi se u grupama, a odnosi
se na vrijednosti i pravila) npr. „Ako piješ ne vozi, ako voziš ne pij”, „Da bismo stigli na
vrijeme, potrebno je krenuti na vrijeme”, „Život nestane u trenutku”, „U trenutku se život
okrene naglavačke”, „Jedna pogreška – cijeli život“, „Treba se pridržavati propisa”.
3.1.

REZULTATI

U razdoblju od 2011. do 2014. godine, u 7 srednjih škola u Republici Hrvatskoj,
provedeno je 11 nizova (ciklusa) radionica toga tipa. Sudjelovalo je ukupno 289 učenika,
15 počinitelja i 11 žrtava. Radionicama je bilo nazočno i 29 djelatnika škola ( 7 ravnatelja,
4 pedagoga, 6 psihologa i 12 razrednika), 7 službenika prometne policije, 7 službenika
ministarstva pravosuđa i 13 gostiju ( 1 gradonačelnik, 1 zamjenica gradonačelnika, 11
predstavnika udruga mladih)
U anonimnim anketama nakon druge radionice 289 učenika je iznijelo svoje dojmove:
„Meni je puno pomoglo, pamtiti ću to do kraja života, pogodilo me je, potaknulo me
na razmišljanje, definitivno ću biti oprezniji, jak utjecaj na mene, uvijek će biti negdje u
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mojoj glavi, potresno, utjecajno, poučno, odsad ću još opreznije voziti, ozbiljnije shvaćam
i bit ću oprezniji, dojmljivo, pomoći će mi da budem pažljiviji, o tako nečemu nisam ni
razmišljala, otvorit ću oči, spriječit će mnoge tragedije, potiče na odgovornost, sjetit ću se
ovoga kada vozim, zanimljivo i poučno, shvaćam i cijenim iskrenost, puno emocija,
iskreno, divim se hrabrosti, ne želim doživjeti što i oni, probudi svijest, ovakve stvari
pomognu, vjerujem da ću se često sjetiti ovoga, na mene jako utjecalo, budi savjest i
odgovornost, najbolji utisak,......“ i odgovorilo je na pitanja;
1) Smatrate li da ovakve radionice doprinose većoj odgovornosti vozača i sprječavanju
nastanka prometnih nesreća?

DA - 97,11
NE - 2,88
Slika 3. Rezultat uspješnosti radionice

2) Smatrate li da treba nastaviti s ovakvim radionicama?

DA - 99,03

NE - 0,96

Slika 4. Dijagram ukazuje na potrebu za daljnjim provođenjem radionica

3) ukupna ocjena radionice:

5 - 87,64

4 - 9,26

3 - 2,70

2 - 0,38

1 - 0,00

Slika 5. Dijagram ukazuje na ukupnu ocjenu radionice

Stručni djelatnici škole iznijeli su svoje dojmove;
„potaknulo je na razmišljanje o odgovornosti, dojmljivo svjedočanstvo, dubok dojam
ljudske traume i stradanja, emotivno nabijeno, korisno i vrijedno, poučno, emotivno i
iskreno…“ i odgovorili;
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1) Smatrate li da ovakve radionice doprinose većoj odgovornosti vozača i
sprječavanju nastanka prometnih nesreća?
Svi odgovori su bili pozitivni!
2) Smatrate li da treba nastaviti s ovakvim radionicama?
Svi odgovori su bili pozitivni!
3) Ukupna ocjena radionice:

5 -93,10

4 - 6,89

3 -0,00

2 - 0,00

1 - 0,00

Slika 6. Dijagram ukazuje na izuzetno uspješne rezultate radionice

4.

ZAKLJUČAK

Vlastito iskustvo je nešto najupečatljivije što čovjek čovjeku može prenijeti.
Smatramo da je ovakav pristup koristan, da djeluje na ove mlade ljude, sudionike u
prometu i da sprječava nastanak nečije boli i patnje te spasi barem jedan ljudski život.
Sudjelovanjem u radionicama dobrobit za sebe ostvaruju svi sudionici.
 Učenici: S obzirom da je jedno od osnovnih vjerovanja da se loše stvari
događaju drugim ljudima, učenici imaju priliku suočiti se s uzročno
posljedičnim iskustvima počinitelja i žrtve te stjecanjem uvida odgovornije
se ponašati u prometu kako oni sami ne bi doživjeli takvo iskustvo. Također
imaju priliku i biti nosioci promjena u društvu kako bi mladi bili odgovorniji
kao sudionici u prometu.
 Počinitelji: počinitelj ne može oživiti žrtvu, čiju je smrt skrivio, ali može
svojim iskustvom i ostvarenim uvidom u vlastitu pogrešku pomoći drugima i
tako nekome drugome spasiti život, a time i sebi pružiti emocionalno
olakšanje. Na jednoj strani vage je težina smrtne posljedice, kao
nepromjenjiva kategorija, ali na drugoj strani vage je spašen život, čime
postiže unutarnju ravnotežu.
 Žrtve: žrtva ne može vratiti u život blisku osobu, svoje dijete, ali
samoiskazom svoga iskustva, svoje patnje, pomaže drugima i spašava život
nekome drugome, neko drugo dijete i osjeća kao da spašava svoje vlastito
dijete.
 Osim dobrobiti za sudionike, projekt daje dobrobiti i za zajednicu. Smatramo
da će svi koji su nazočili radionicama (ukupno 371 osoba) svoje iskustvo s
radionica prenijeti dalje svojim obiteljima, prijateljima, kolegama i drugima
te time proširiti djelovanje projekta.
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5.

PRIZNANJA

Prema našim saznanjima ovakav projekt prevencije u zajednici za mlade sudionike u
prometu, u kojem zajedno sudjeluju i djeluju počinitelji i žrtve prometnih nesreća
jedinstven je u Europi i svijetu. Projekt je podržao FEVR (Europska federacija žrtava
prometa) i preporučio ga svim državama članicama, Udruga Obitelji osoba stradalih u
prometu iz Hrvatske, svi dosadašnji stručni djelatnici srednjih škola,( pedagozi, psiholozi,
razrednici i ravnatelji), kao i 99,03 % svih učenika srednjih škola te svi počinitelji i žrtve
koji su do sada sudjelovali u projektu. srednjim školama te preporučuju uvođenje istog
kao obvezu u školski kurikulum ( nastavni plan i program ).
Zahvaljujemo se svim dosadašnjim učesnicima u projektu i onima koji su omogućili
njegovo provođenje.
6.
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ПРОЦЕС ЛИЦЕНЦИРАЊА ИСПИТИВАЧА НА ВОЗАЧКОМ
ИСПИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА АНАЛИЗОМ НАЧИНА
ОЦЕЊИВАЊА ПОЛИГОНСКИХ РАДЊИ ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ИСПИТИВАЧА
LICENCING OF DRIVER EXAMINERS IN REPUBLIC OF SERBIA
WITH AN ANALYSIS OF WAYS DRIVER EXAMINERS ASSESS
DRIVING MANEUVERS ON DRIVING POLYGON
Дејан Антић1, Марија Симоновић2, Слободан Карличић3
Резиме: Агенција за безбедност саобраћаја је, након доношења подзаконских аката који
регулишу област лиценцирања испитивача на возачком испиту, у 2013. години започела
процес лиценцирања испитивача на возачком испиту. До краја 2014. године лиценцирано је
666 испитивача који у наредном петогодишњем периоду имају обавезу похађања семинара
унапређења знања, који су услов за обнављање лиценце. Процес лиценцирања испитивача на
возачком испиту подразумева, поред испуњавања Законом прописаних услова, организовање
и спровођење стручног испита, који се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски
део стручног испита се полаже писмено путем теста, док се практични део стручног испита
полаже путем видео теста. Видео тест представља снимљену вожњу кандидата за возача и
обухвата полигонске радње и вожњу у саобраћају на јавном путу. У овом раду представљена
су досадашња искуства у процесу лиценцирања испитивача на возачком испиту у Републици
Србији, са анализом начина на који испитивачи оцењују полигонске радње. Анализа обухвата
најчешће грешке, међусобне разлике у начину оцењивања између испитивача, као и
усклађеност са прописаним начином оцењивања према Правилнику о организовању,
спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о
возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит.

Антић Дејан, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2,
Београд, Србија, dejan.antic@abs.gov.rs
2 Симоновић Марија, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла
Пупина 2, Београд, Србија, marija.simonovic@abs.gov.rs
3
Карличић Слободан, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла
Пупина 2, Београд, Србија, slobodan.karlicic@abs.gov.rs
1



Дејан Антић, Марија Симоновић, Слободан Карличић
ПРОЦЕС ЛИЦЕНЦИРАЊА ИСПИТИВАЧА НА ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА
АНАЛИЗОМ НАЧИНА ОЦЕЊИВАЊА ПОЛИГОНСКИХ РАДЊИ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИСПИТИВАЧА

Кључне речи: лиценца, испитивач, возачки испит, полигонске радње
Abstract: Upon adoption of related bylaws, the Road Traffic Safety Agency of Republic of Serbia
in 2013 started with the licensing of driver examiners. By the end of 2014, there are 666 licensed
driver examiners who are obliged to take mandatory courses during the period of next five years in
order to renew their driver examiner license. In addition to fulfilling conditions prescribed by the
law, in order to obtain its license a driver examiner has to pass the exam that comprises both
theoretical and practical part. The theoretical part consists of the theory test and practical part
consists of the video test. The content of the video test is recorded practical driving test that
comprises driver conducting certain driving maneuvers on driving polygon and driver driving in
traffic. The results of the analysis of the most common mistakes driver examiners make when assess
driving maneuvers, differences in driver examiners’ assessment criteria as well as compliance of
driver examiners’ assessment criteria with that prescribed in the by law that regulates driving exam
are presented in this paper.
Keywords: license, driver examiner, driving exam, driving maneuvers on polygon

1.

УВОД

У Републици Србији је, у области оспособљавања кандидата за возаче, ступање
на снагу Закона4, као и подзаконских аката који ближе уређују ову област донело
значајне промене у односу на дотадашњу праксу. Неке од најзначајнијих свакако су,
увођење обавезне теоријске обуке и полагање теоријског испита кандидата за возача
пре започињања практичне обуке, као и лиценцирање кадрова за оспособљавања
кандидата за возаче. Послови лиценцирања кадрова за оспособљавање кандидата за
возача, у које спадају инструктори вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи,
су Законом поверени Агенцији 5.
У фокусу послова Агенције у 2014. години, а нарочито у првој половини године,
свакако су били послови лиценцирања испитивача на возачким испитима јер је од
1. јула 2014. године ступила на снагу обавеза да сви испитивачи који желе да се баве
овим послом морају имати лиценцу за испитивача коју издаје Агенција.
У овом раду представљена су досадашња искуства у процесу лиценцирања
испитивача у Републици Србији, са анализом начина на који испитивачи оцењују
полигонске радње. Анализа обухвата најчешће грешке, међусобне разлике у начину
оцењивања између испитивача, као и усклађеност са прописаним начином
оцењивања према одговарајућим подзаконским актима, за три полигонске радње.
2.

ПРОЦЕС ЛИЦЕНЦИРАЊА ИСПИТИВАЧА

Процес лиценцирања испитивача на возачком испиту је, поред одредби
прописаних Законом (члан 238. и 239.), уређен са два подзаконска акта, од којих је
један донело министарство надлежно за послове саобраћаја, а други Управни одбор
Агенције.
Правилник министарства надлежног за послове саобраћаја је Правилник о
програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за
4
5

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11)
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС)
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одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и
изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача („Службени гласник
РС“, бр. 21/12), а Правилник о спровођењу испита, организацији семинара
унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача
(„Службени гласник РС“, бр. 53/12) донео је Управни одбор Агенције.
Процес лиценцирања испитивача подразумева да свако лице које жели да стекне
лиценцу за испитивача поред положеног стручног испита мора испунити одређене
Законом прописане услове који се односе на навршене године живота (минимум 23
године живота), поседовање лиценце за инструктора вожње, стечену стручну
спрему, као и радно искуство у области безбедности саобраћаја на путевима. Такође,
кандидат за испитивача у последње 4 године, исто као и инструктор вожње, не сме
бити осуђиван за одређену групу кривичних дела, нити се против њега сме водити
поступак, а додатни услов који мора да испуни је да у последње две године није
имао изречену заштитну меру забране управљања моторним возилом. Иако је
Законом предвиђено да кандидат за испитивача поседује стручну спрему као
кандидат за предавача теоријске обуке (струковну школу саобраћајне струке
друмског смера, односно другу високу школу најмање основне академске студије
друге струке уз достављање доказа о пет година радог искуства на пословима
безбедности саобраћаја), дата је једна олакшица. Наиме, сви који су обављали
послове испитивача на дан ступања на снагу Закона (односно подзаконских аката
који уређују оспособљавање кандидата за возаче, а који су ступили на снагу 25.
октобра 2012. године) могу полагати стручни испит за испитивача уколико имају
најмање две године радног искуства на пословима инструктора вожње или
испитивача, без обзира на стручну спрему.
Након свих извршених припрема (доношење подзаконских аката, набавка
картица за лиценце и припрема материјала за стручни испит) и након 1.700
лиценцираних инструктора вожње (за период јануар – октобар 2013. године)
Агенција је 25. октобра 2013. године организовала први теоријски део стручног
испита за испитиваче чиме је процес лиценцирања испитивача започет.
Теоријски део стручног испита за испитивача полаже се путем теста, за чије је
решавање предвиђено три сата, који се састоји од укупно 140 питања распоређених
у седам области прописаних Законом. Након положеног теоријског дела стручног
испита кандидати за испитиваче полажу практични део стручног испита и тек када
положе практични део стручног испита добијају лиценцу за испитивача. Процес
лиценирања испитивача се тиме не завршава јер су сви лиценцирани испитивачи у
законској обавези да, у петогодишњем периоду, похађају семинаре унапређења
знања, а затим и положе испит провере знања како би задржали своју лиценцу.

Слика 1. Шематски приказ процеса лиценцирања испитивача (архива Агенције)

Практични део стручног испита за испитивача полаже се тако што кандидати за
испитивача на рачунару гледају снимљену вожњу „кандидата за возача“. Како је
организационо, временски и технички било веома тешко обезбедити и снимити
вожњу правог кандидата за возача, Агенција је снимила искусног инструктора
вожње и испитивача који је симулирао вожњу кандидата за возача у возилу које је
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обезбедила Агенција и које није возило правног лица које врши оспособљавање
кандидата за возаче. Снимљена вожња обухвата вожњу на полигону и вожњу у
саобраћају на јавном путу, а детаљан опис полагања практичног дела стручног
испита за испитивача дат је у наставку овог рада (Тачка 3.).
Од почетка процеса лиценцирања до краја 2014. године Агенција је организовала
и спровела 47 теоријских и 50 практичних делова стручног испита за испитиваче,
чији је резултат 666 лиценцираних испитивача.

Слика 2. Просторна расподела издатих лиценци за испитиваче, до краја 2014. године

3.

ПРАКТИЧНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ИСПИТИВАЧЕ

На практичном делу стручног испита задатак кандидата за испитивача је да,
током два сата, гледајући видео материјал на рачунару, оцени симулирану вожњу
кандидата за возача који управља возилом „В“ категорије, користећи бодовну листу
и испитни образац, а у складу са Правилником6.
Видео материјал на практичном делу испита састоји се из снимка шест
полигонских радњи и снимка саобраћаја на јавном путу, у укупном трајању од
највише 25 минута.

Слика 3. Приказ екрана видео материјала за полигонске радње (фото архива Агенције)

Кандидат за испитивача гледа видео материјал са задатком да примећене грешке
избодује и упише у бодовну листу, упише укупан број негативних бодова и оцени
симулирану вожњу кандидата за возача.

6

Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима
чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки
испит („Службени гласник РС“, бр. 53/12, 93/13, 116/13 и 108/14)
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Слика 4. Пример оцењивања полигонских радњи у бодовној листи

Поред попуњавања бодовне листе, кандидат за испитивача мора попунити и
испитни образац, који представља објашњење његове бодовне листе. Ово
подразумева да се свака евидентирана грешка у бодовној листи мора наћи и у
испитном обрасцу са детаљним описом тј. коментаром који се односи на учињену
грешку кандидата за возача.
Оцењивање полигонских радњи у испитном обрасцу (Слика 5.) кандидат за
испитивача врши тако што:
1) заокружује један од понуђених одговора за сваку полигонску радњу;
2) у поље Коментар уписује детаљан опис грешке, на основу које је оценио
кандидата;
3) у делу БНБ уписује број негативних бодова, и заокружује оцену није
положио НП уколико је таква оцена предвиђена за учињену грешку.

Слика 5. Пример оцењивања полигонских радњи у испитном обрасцу

Након полигонских радњи, кандидат за испитивача гледа и оцењује снимљену
вожњу кандидата за возача у саобраћају на јавном путу, за коју су приказ екрана
видео материјала и садржај испитног обрасца посебно прилагођени. Видео снимак
саобраћаја на јавном путу подељен је на пет сектора, а сваки сектор траје неколико
минута. Кандидат за испитивача оцењује вожњу кандидата за возача у саобраћају
на јавном путу тако што, поред евидентирања грешака у бодовној листи, уписује и
у испитном обрасцу у сваком сектору све грешке које пронађе на видео снимку.
Како је тема рада анализа начина оцењивања полигонских радњи кандидата за
испитивача, аутори овог рада неће улазити у даља објашњења начина попуњавања
испитног обрасца који се односи на оцењивање снимљене вожње кандидата за
возача у саобраћају на јавном путу.
Након одгледаног целог видео снимка кандидат за испитивача на крају испитног
обрасца у табели уписује укупан број негативних бодова, укупан број констатација
НП и заокружује коначну оцена кандидата на возачком испиту.
4.

МЕТОД И АНАЛИЗА НАЧИНА ОЦЕЊИВАЊА ПОЛИГОНСКИХ
РАДЊИ

У овом раду анализиран је начин оцењивања три полигонске радње на узорку од
178 кандидата за испитивача, који су практични део стручног испита за испитивача
полагали у првом кварталу 2014. године. Такође, веома је важно нагласити да су
анализом обухваћени само кандидати за испитивача који су први пут излазили на
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практични део стручног испита. Анализирани период изабран је из разлога што се
по први пут овај начин полагања применио у процесу лиценцирања, па су кандидати
за испитиваче имали минимална сазнања и искуства о начину и типу полагања
практичног дела стручног испита, што је Агенцији омогућило да сагледа њихова
права знања из области оцењивања кандидата за возача на практичном испиту.
Анализирано је који проценат кандидата за испитивача (на посматраном узорку)
је тачно оценио све три полигонске радње, две полигонске радње и само једну
полигонску радњу, и тачно оценио сваку полигонску радњу – појединачно.
Такође, за све кандидате за испитиваче који нису тачно оценили неку од
полигонских радњи (у складу са описаним начином полагања практичног дела
стручног испита за испитиваче и начином оцењивања полигонских радњи (Тачка
3.), посматране су и анализиране три варијабле:
 да ли кандидат за испитивача зна да препозна грешку (заокруживањем једног
од понуђених одговора);
 да ли кандидат за испитивача зна да опише грешку коју је кандидат за возача
на снимку направио, тј. да ли зна да објасни шта је то што је приликом
извођења полигонске радње било погрешно и
 да ли кандидат за испитивача зна да бодује кандидата за возача исправно у
складу са Правилником.
Анализиране полигонске радње су:
1) Вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом
саобраћајне траке (Полигонска радња 1)
2) Паркирање возила подужно, вожњом уназад (Полигонска радња 2)
3) Паркирање возилом под правим углом, вожњом уназад (Полигонска
радња 3)
Извођење сваке полигонске радње прописано је чланом 16. Правилника, на
следећи начин:
Полигонска радња 1 изводи се према ситуацији на слици 7. Кандидат за возача
од полазног поља „I”, убрзава возило са променом степена преноса и зауставља се
у зауставном пољу „II”, при чему хоризонтална пројекција најистуреније тачке
предњег дела возила на подлогу мора бити у том пољу. Из тог положаја возило се
креће ходом уназад уз промену саобраћајне траке, пролазећи кроз пролазно поље
„III” и поновном променом саобраћајне траке враћа се на полазно поље „I”, при чему
се цело возило зауставља у том пољу. Приликом кретања возила ходом уназад
кандидат за возача користи возачка огледала, односно гледа преко рамена. Током
кретања ходом уназад од зауставног поља „II” до полазног поља „I” возило се може
зауставити највише 2 пута и извршити један корак корекције (један корак корекције
је кретање возилом супротно задатом смеру).

Слика 6. Полигонска радња 1 (Правилник, 2012)

Полигонска радња 2, изводи се према ситуацији приказаној на слици 8.
Кандидат за возача возилом из положаја „1” креће се ходом унапред праволинијски
до положаја „2”, одакле једним ходом уназад и највише једним ходом унапред,
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возило зауставља на паркинг место, при чему цело возило мора бити у пољу паркинг
места.

Слика 7. Полигонска радња 2 (Правилник, 2012)

Полигонска радња 3, изводи се према ситуацији приказаној на слици 9.
Кандидат за возача возилом из положаја „1” креће се ходом унапред до положаја
„2”, који заузима на начин који му омогућава да кретањем ходом уназад возило
заустави на паркинг месту, при чему цело возило мора бити у пољу паркинг места.

Слика 8. Полигонска радња 3 (Правилник, 2012)

Такође, Правилником је прописано да Полигонску радњу 1 кандидат за возача
изводи у једном покушају, док се Полигонске радње 2 и 3 могу изводити највише у
два покушаја.
5.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

Од 178 кандидата за испитиваче, 6% (11 кандидата) није тачно оценило ни једну
од анализираних полигонских радњи, док је њих 84% тачно оценило једну, односно
две полигонске радње. Све три полигонске радње тачно је оценило само 10%
кандидата за испитиваче.

Слика 9. Процентуални приказ броја кандидата за испитиваче који су тачно оценили
анализиране полигонске радње

Полигонску радњу 1 приближно исти број кандидата за испитиваче је тачно,
односно нетачно оценио, а код оцењивања Полигонске радње 2 и Полигонске радње
3 проценат је знатно другачији. Тачније, највећи број кандидата за испитиваче (87%)
је тачно оценио Полигонску радњу 2, док је само 20% кандидата за испитиваче
тачно оценио Полигонску радњу 3, тј. чак 80% кандидата за испитиваче је нетачно
оценило ову полигонску радњу.
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Слика 10. Процентуални приказ резултата оцењивања полигонских радњи

Полигонска радња 1
Од 87 кандидата за испитивача који су нетачно оценили Полигонску радњу 1
највећи проценат њих (44%) знало је да препозна грешку коју је кандидат за возача
на снимку направио и знало је да исправно бодује, али је дало лоше објашњење тј.
није знало прецизно да објасни шта је кандидат за возача погрешио. Ово може за
последицу имати да кандидати за возаче на свом правом практичном испиту од
испитивача добију непрецизно објашњење грешке коју су учинили.

Слика 11. Графички приказ анализираних грешака при оцењивању Полигонске радње 1

Скоро четвртина кандидата за испитиваче који су нетачно оценили ову
полигонску радњу не зна исправно да бодује препознату и добро образложену
грешку. Тачније, 23% кандидата за испитиваче не зна да је корак корекције при
извођењу Полигонске радње 1 дозвољен и да се за њу кандидату за возача не дају
негативни бодови. Ово такође може директно утицати на исход практичног испита
кандидата за возача, тј. кандидати могу бити оштећени јер није редак случај да од
испитивача за дозвољени корак корекције добију негативан бод.
Да је кандидат за возача на снимку Полигонску радњу 1 извршио исправно уз
један корак корекције није знало да препозна 28% кандидата за испитивача, тј.
одговори су били да је кандидат радњу извео погрешно у неким случајевима без, а
у неким са кораком корекције.
Полигонска радња 2
Од 23 кандидата за испитивача који су нетачно оценили Полигонску радњу 2
највећи проценат њих (87%) није знало да је на снимљеној вожњи кандидат за возача
ову полигонску радњу извршио исправно из првог покушаја. Оно што неки од
кандидата за испитиваче посматрају као грешку и негативно бодују на снимку ове
полигонске радње је ситуација у којој кандидат за возача при кретању возила ходом
уназад точком „гази“ испрекидану средишњу линију на полигону и што након
уласка у означено поље паркинг места, помера возило ходом унапред (што му је
према Правилнику дозвољено), након чега зауставља возило унутар означеног поља
паркинг места.
Оваквим оцењивањем кандидат за возача на практичном испиту може бити
оштећен јер може добити негативан бод за правилно изведу полигонску радњу.
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Слика 12. Графички приказ анализираних грешака при оцењивању Полигонске радње 2

Полигонска радња 3
Од 143 кандидата за испитивача који су нетачно оценили Полигонску радњу 3
само два кандидата за испитивача су знала да препознају да је кандидат за возача на
снимку погрешно извео ову полигонску радњу.
Тачније, 141 кандидат за испитивача (99%) није умео да препозна да је кандидат
за возача у првом покушају користио недозвољен корак корекције приликом
извођења ове полигонске радње и да другог покушаја није ни било. Одговор који су
дали је да је кандидат за возача Полигонску радњу 3 извео исправно из другог
покушаја, тј. недозвољен корак корекције посматрају као други покушај. Кандидат
за возача се при извођењу ове полигонске радње није вратио у почетни положај
(Слика 9. – положај „1“), па покушао други пут, већ је извео недозвољен корак
корекције. Када је видео да из првог покушаја не може ходом уназад да паркира
возило под правим углом у поље означеног паркинг места, тј. да ће прегазити купе
које обележавају паркинг место, кандидат за возача је ходом унапред померио
возило само до положаја који му је омогућио да из поновног покушаја кретањем
ходом уназад паркира возило у поље означеног паркинг места.
У овом случају грешку коју кандидат за испитивача прави приликом оцењивања
иде у корист кандидата на практичном испиту, и указује на то да примена нових
одредби Правилника у пракси захтева одређено време.
6.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Анализа резултата успешности кандидата за испитиваче да оцене кандидата за
возача на три изабране полигонске радње у складу са Правилником показује да
велика већина кандидата за испитиваче не зна правилно да оцени кандидата за
возача. Наиме, анализа показује да скоро трећина кандидата за испитиваче (28%) не
зна како се правилно изводи полигонска радња „Вожња напред са променом степена
преноса и уназад са променом саобраћајне траке“, само сваки 10. кандидат за
испитивача зна како се правилно изводи радња „Паркирање возила подужно,
вожњом уназад“ и готово ниједан кандидат за испитивача не зна како се правилно
изводи радња „Паркирање возилом под правим углом, вожњом уназад“. Ови
резултати добијају на додатној тежини када се узме у обзир чињеница да су сви
кандидати за испитаче уједно и инструктори вожње. Поставља се питање, ако као
испитивачи показују да не знају правилан начин оцењивања ових полигонских
радњи, како ли су као инструктори у стању да кандидата науче правилном извођењу
ових радњи.
Што се тиче начина бодовања, на основу анализе резултата, можемо да
закључимо да у случају да су наши испитивачи оцењивали кандидата за возаче на
возачком испиту, то би значило да би за Полигонску радњу 1 погрешно било
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оцењено 57% кандидата за возаче, 91% за Полигонску радњу 2, а за Полигонску
радњу 3 само 1% кандидатa за возаче било би оцењено у складу са Правилником.
Ово за последицу има да испитивачи оваквим оцењивањем прве две полигонске
радње раде на штету кандидата за возаче, док њихово непрописно оцењивање треће
полигонске радње има за последицу да и кандидати који не изврше полигонску
радњу по Правилнику добијају „позитивну“ оцену. Овакви резултати сугеришу да
је степен валидности и стандардизованости возачког испита у Србији низак, јер
велики део успешности кандидата за возача на возачком испиту зависи од
испитивача, а не од прописа. Ауторима рада поставља се као дилема да ли у
саобраћају учествују и возачи који још увек нису стекли довољно знања и вештина
за безбедно и самостално управљање возилом.
Стиче се утисак да „наши“ испитивачи нису навикли да прате прописе из области
којом се баве, већ су навикли да „уче из праксе“, а овај утисак додатно појачава
чињеница да је просечна пролазност кандидата за испитиваче на стручним
испитима око 30%.
Процес лиценцирања свакако није завршен и пред Агенцијом су у 2015. години
велики изазови, у погледу стручног усавршавања ових кадрова, али и њиховог
даљег лиценцирања. Усавршавање ових кадрова прописано је кроз похађање
обавезних семинара унапређења знања (један од услова за обнављање лиценце), и
то на начин да сваки лиценцирани испитивач мора похађати најмање један семинар
годишње у периоду од пет узастопних година. Приказани резултати кандидата за
испитиваче на практичном делу стручног испита свакако ће утицати на садржај ових
семинара, јер се као неминовност, ради постизања веће стандардизације, намеће
област Методика и техника оцењивања кандидата на возачком испиту и квалитет у
раду (прописана Програмом обавезних семинара унапређења знања и полагања
испита провере знања за испитивача). Петогодишњи период перманентне едукације
лиценцираних испитивача свакако ће допринети унапређењу знања и усаглашавању
критеријума испитивача на возачком испиту, а самим тим ће се и степен валидности
и стандардизованости возачког испита у Србији подићи на знатно виши ниво.
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СЕЗОНСКИ ВАРИЈАБИЛИТЕТ УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
SEASONAL VARIABILITY OF REMOVING IMPROPERLY PARKED
VEHICLES
Дане Субошић1
Резиме: Радом се проблематизује сарадња полиције и Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Београд (ЈКП ПС) на задацима уклањања непрописно паркираних возила са пешачких
прелаза и раскрсница (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 66, став 1, тачка 1 и
3) на територији Града Београда током 2014. године. Предмет рада представља истраживање
сезонског варијабилитета наведених задатака, односно утврђивања (не)постојања појачаног
(„жива“ сезона), средњег или смањеног („мртва“ сезона) интензитета радних активности
полиције и паркинг сервиса поводом њих. Циљ истраживања је оптимизација управљања
људским и материјалним ресурсима полиције и паркинг сервиса, кроз ваљаније утврђивање
режима рада и одмора, односно одржавања техничких средстава. Имајући то у виду, радом је
проверена и потврђена хипотеза која гласи да у обављању послова безбедности саобраћаја
постоји сезонски варијабилитет у домену уклањања непрописно паркираних возила са
пешачких прелаза и раскрсница.
Кључне речи: Сезонски варијабилитет, непрописно паркирана возила, пешачки прелаз,
раскрсница, паркинг сервис
Abstract: The work tackles the cooperation of the police and the Public Utility Company Parking
Service Belgrade (PUC PS) on the tasks of removing improperly parked vehicles with pedestrian
crossings and intersection (Law on Road Traffic Safety, art. 66, para 1, item 1 and 3) in the City
Belgrade in 2014. This research is exploring the seasonal variability of the above tasks, ie
determining the (non) existence of enhanced ("live" season), medium or reduced ("dead" season)
the intensity of work of police and parking services in respect of them. The aim of the research is to
optimize the management of human and material resources of the police and parking services, the
more valid the determination of the regime of work and rest, or maintenance of technical equipment.
With this in mind, by this research has been checked and confirmed the hypothesis which states that
Професор Субошић Дане, дипломирани официр војске, Криминалистичко-полицијска aкадемија, Цара
Душана 196, Београд, Србија, subosicdane@yahoo.com.
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Дане Субошић
СЕЗОНСКИ ВАРИЈАБИЛИТЕТ УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

in the performance of traffic safety there is seasonal variability in the domain of removing
improperly parked vehicles with pedestrian crossings and intersection.
Keywords: Seasonal variability, illegally parked vehicles, pedestrian crossings, intersections,
parking service

1.

УВОД

Сарадња у области безбедности саобраћаја представља једну од основних
организационих претпоставки учинка у наведеној области. Наведена сарадња се
успоставља међу бројним субјектима безбедности, а једна од значајних је она која
се односи на полицију и јавно предузеће надлежно за управљање, коришћење и
одржавање јавних паркиралишта и гаража (паркинг сервис). При томе, сарадња
полиције и паркинг сервиса веома је разноврсна и обухвата: уклањање непрописно
паркираних возила, учешће полиције и паркинг сервиса у заједничким
превентивним и едукативним акцијама (активностима) унапређења безбедности
саобраћаја и др. С тим у вези, овим радом се проблематизује сарадња полиције и
Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Београд (ЈКП ПС) на задацима
уклањања непрописно паркираних возила са пешачких прелаза и раскрсница (Закон
о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 66, став 1, тачка 1 и 3) на територији Града
Београда током 2014. године. Предмет рада представља истраживање сезонског
варијабилитета наведених задатака, односно утврђивања (не)постојања појачаног
(„жива“ сезона), средњег или смањеног („мртва“ сезона) интензитета радних
активности полиције и паркинг сервиса поводом њих. Имајући то у виду, радом се
проверава хипотеза која гласи да у обављању послова безбедности саобраћаја
постоји сезонски варијабилитет у домену уклањања непрописно паркираних возила
са пешачких прелаза и раскрсница. Оправданост овог истраживања представља
оптимизација управљања људским и материјалним ресурсима полиције и паркинг
сервиса, кроз ваљаније утврђивање режима рада и одмора, односно одржавања
техничких средстава.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Сарадња полиције и паркинг сервиса на задацима уклањања непрописно
паркираних возила са пешачких прелаза и раскрсница анализирана је на подручју
надлежности Управе саобраћајне полиције Полицијске управе за град Београд и
ЈКП ПС Београд током 2014. године. С тим у вези, претрагом база података ЈКП ПС
дошло се до наведених података, који су обухватали уклањањање 1968 возила са
пешачких прелаза и 340 возила са раскрсница (укупно 2308, што је 6,43% укупно
уклоњених возила током 2014. године). Прикупљени подаци су сврстани по
месецима, тако да се на основу њих дошло до месечне учесталости уклањања возила
у наведеним околностима. На основу ње, извршено је мерење промена које се
понављају сваке говине у исто доба и у истом смеру (сезонских варијација). Таква
колебања указују на одступање наведених активности у односу на месечни просек
током календарске године. При томе, интензитет сезонског варијабилитета
изражава се сезонским индексима (Жижић et al, 1996:424). Истраживањем
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сезонских варијабилитета уклањања непрописно паркираних возила са пешачких
прелаза и раскрсница долази се до сазнања о смеру и интезитету промена
заједничког рада полиције и паркинг сервиса при извршавању наведених задатака.
3.

РЕЗУЛТАТИ

На основу претраге базе података ЈКП ПС која се односи на уклањање
непрописно паркираних возила дошло се до података о броју уклоњених возила са
пешачких прелаза и раскрсница по месецима 2014. године (табеле 1 и 3).
Табела 1. Број уклоњених возила са пешачких прелаза и сезонски индекс броја уклоњених
возила са пешачких прелаза по месецима 2014. године

Месец
2014.
године
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Аритметичка средина
MIN
MAX
Распон
варијације

Број
уклоњених
возила са
пешачких
прелаза
184
206
168
100
79
147
140
163
159
171
226
225
164
79
226

Сезонски индекс
броја
уклоњених
возила са
пешачких
прелаза
112,1951
125,6098
102,439
60,97561
48,17073
89,63415
85,36585
99,39024
96,95122
104,2683
137,8049
137,1951
Стандардна
девијација

47,7684

Cv%

29,12713

147

У претходној табели је на основу података о месечној заступљености
разматраних вредности утврђена аритметичка средина, која у случају броја
уклоњених возила са пешачких прелаза износи 164/месечно (уз прихватљиву
стандардну девијацију, при чему је распон варијације 147 (ширина појаса у тројном
класирању је 49)). У односу на ту вредност израчанута је вредност сезонског
индекса броја уклоњених возила са пешачких прелаза за сваки месец 2014. године,
тако што је број уклоњених возила са пешачких прелаза подељен вредношћу
аритметичке средине и помножен са 100, како би се добила наведена вредност у %.
На основу наведене табеле изведене су Слика 1 и Слика 2.
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300
y = 3,039x2 - 35,339x + 229,09
R² = 0,673

250
200

Број уклоњених
возила са пешачког
прелаза

150
100

Poly. (Број
уклоњених возила са
пешачког прелаза)
Децембар

Новембар

Октобар

Септембар

Август

Јул

Јун

Мај

Април

Март

Фебруар

0

Јануар

50

Слика 1. Временска дистрибуција броја уклоњених возила са пешачких прелаза по месецима
2014. године у Београду

300
Сезонски индекс
броја уклоњених
возила са пешачких
прелаза

250
200

Број уклоњених
возила са пешачких
прелаза

150

100

Децембар

Новембар

Октобар

Септембар

Август

Јул

Јун

Мај

Април

Март

Фебруар

0

Јануар

50

Poly. (Сезонски
индекс броја
уклоњених возила
са пешачких
прелаза)
Poly. (Број
уклоњених возила
са пешачких
прелаза)

Слика 2. Временска дистрибуција броја уклоњених возила са пешачких прелаза и сезонски
индекс броја уклоњених возила са пешачких прелаза по месецима 2014. године у Београду
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На основу података из Табеле 1 и слика 1 и 2 долази се до сезонског
варијабилитета уклоњених возила са пешачких прелаза (Табела 2).
Табела 2. Сезонски варијабилитет уклоњених возила са пешачких прелаза по
месецима 2014. године у Београду

Вредности
неопходне за
утврђивање
распона варијације
и класирање

Сезона

Доња
граница
појаса

Горња
граница
појаса

MAX

226

„Жива“
сезона

179

226

MIN

79

„Средња
сезона“

129

178

147

„Мртва“
сезона

0

128

Распон
варијације
Ширина
појаса

Месеци
Фебруар,
Новембар,
Децембар
Јануар,
Март, Јун,
Јул,
Август,
Септембар,
Октобар
Април,
Мај

49

С друге стране, аритметичка средина броја уклоњених возила са раскрсница по
месецима 2014. године у Београду износи 28,33/месечно (уз прихватљиву
стандардну девијацију, при чему је распон варијације 26). У односу на ту вредност,
израчунута је вредност сезонског индекса броја уклоњених возила са раскрснице за
сваки месец 2014. године, на исти начин као и у случају броја уклоњених возила са
пешачког прелаза.
На основу табеле 3 изведена је Слика 3, на којој је приказана временска
дистрибуција броја уклоњених возила са раскрсница по месецима 2014. године у
Београду, уз основна статистичка обележја у виду функције и коефицијента
детерминације.
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Табела 3. Број уклоњених возила са раскрсница и индекс броја уклоњених возила са
раскрсница по месецима 2014. године

Месец 2014.
године

Број
уклоњених
возила са
раскрсница

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Аритметичка
средина
MIN
MAX
Распон
варијације

28,33333
17
43

7,098513

Cv%

25,05358

26

y = 0,1823x2 - 0,9366x + 24,545
R² = 0,5594
Број уклоњених
возила са раскрсница

Децембар

Новембар

Октобар

Септембар

Август

Јул

Јун

Мај

Април

Март

Фебруар

Poly. (Број
уклоњених возила са
раскрсница)
Јануар

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

17
29
29
19
25
31
26
25
29
27
43
40

Сезонски
индекс
броја
уклоњених
возила са
раскрсница
60
102,3529
102,3529
67,05882
88,23529
109,4118
91,76471
88,23529
102,3529
95,29412
151,7647
141,1765
Стандардна
девијација

Слика 3. Временска дистрибуција броја уклоњених возила са раскрсница по месецима
2014. године у Београду
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Претходној слици следи она којом је приказана временска дистрибуција броја
уклоњених возила са раскрсница и сезонски индекс броја уклоњених возила са
раскрсница по месецима 2014. године у Београду. Након ње, на основу података из
Табеле 3 и слика 3 и 4 долази се до сезонског варијабилитета уклоњених возила са
пешачких прелаза по месецима 2014. године у Београду (Табела 4).
160

Број уклоњених
возила са
раскрсница

140
120
100

Сезонски индекс
броја уклоњених
возила са
раскрсница

80
60

Poly. (Број
уклоњених возила
са раскрсница)

40

Poly. (Сезонски
индекс броја
уклоњених возила
са раскрсница)

Децембар

Новембар

Октобар

Септембар

Август

Јул

Јун

Мај

Април

Март

Фебруар

0

Јануар

20

Слика 4. Временска дистрибуција броја уклоњених возила са раскрсница и сезонски
индекс броја уклоњених возила са раскрсница по месецима 2014. године у Београду
Табела 4. Сезонски варијабилитет уклоњених возила са пешачких прелаза по
месецима 2014. године у Београду

Вредности
неопходне за
утврђивање
распона варијације
и класирање

Сезона

Доња
граница
појаса

Горња
граница
појаса

MAX

43

„Жива“
сезона

34,36

43

MIN

17

„Средња
сезона“

25,68

34,35

Распон
варијације

26

„Мртва“
сезона

0

25,67

Ширина
појаса

8,67

Месеци
Новембар,
Децембар
Фебруар,
Март, Јун,
Јул,
Септембар,
Октобар
Јануар,
Април,
Мај,
Август
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Како резултати мерења сезонских варијација по показатељима броја уклоњених
возила са пешачких прелаза и са раскрсница по месецима 2014. године у Београду
нису у потпуности идентични, потребно је извршити обједињену анализу наведених
варијација, која је оправдана јер постоји врло висока корелација броја уклоњених
возила у наведеним околностима (r = 0,63244). С тим у вези, анализираће се подаци
из наредне табеле.
Табела 5. Број уклоњених возила са пешачких прелаза и са раскрсница по месецима
2014. године у Београду

Месец 2014.
године

Број
уклоњених
возила са
пешачких
прелаза (А)

Број
уклоњених
возила са
раскрсница
(Б)

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно
Средње
вредности
(А+Б)

184
206
168
100
79
147
140
163
159
171
226
225
1968
Аритметичка
средина
192,3333

17
29
29
19
25
31
26
25
29
27
43
40
340
Стандардна
девијација
47,63111

Број
уклоњених
возила са
пешачких
прелаза и са
раскрсница
(А+Б)
201
235
197
119
104
178
166
188
188
198
269
265
2308

Сезонски
индекс броја
уклоњених
возила са
пешачких
прелаза и са
раскрсница
104,5061
122,1837
102,4263
61,87175
54,07279
92,54766
86,30849
97,74697
97,74697
102,9463
139,8614
137,7816

Cv%
24,76487

Да би на основу претходне табеле могао да буде одређен сезонски варијабилитет
разматраних активности, потребно је да прикупљени подаци буду класирани.
Оправдано је да оно буде изведено у три класе, због свега 12 вредности по
променљивој. С тим у вези наводи се Табела 6.
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Табела 6. Сезонски варијабилитет уклоњених возила са пешачких прелаза и са
раскрсница по месецима 2014. године у Београду

Вредности
неопходне за
утврђивање
распона варијације
и класирање

Сезона

Доња
граница
појаса

Горња
граница
појаса

MAX

269

„Жива“
сезона

216

269

MIN

104

„Средња
сезона“

160

215

165

„Мртва“
сезона

0

159

Распон
варијације
Ширина
појаса

Месеци
Фебруар,
Новембар,
Децембар
Јануар,
Март, Јун,
Јул,
Август,
Септембар,
Октобар
Април,
Мај

55

Поред Табеле 6 која се односи на сезонски варијабилитет уклоњених возила са
пешачких прелаза и са раскрсница по месецима 2014. године у Београду, на основу
Табеле 5 могуће је извођење графичког приказа временске дистрибуције броја
уклоњених возила са пешачких прелаза и са раскрсница по месецима 2014. године
у Београду (Слика 5).
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300
Број уклоњених
возила са
пешачког прелаза

250

200

Број уклоњених
возила са
раскрсница

150
Број уклоњених
возила са
пешачких прелаза
и раскрсница

100

0

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

50
Сезонски индекс
броја уклоњених
возила са
пешачких прелаза
и раскрсница

Слика 5. Временска дистрибуција броја уклоњених возила са пешачких прелаза и са
раскрсница по месецима 2014. године у Београду

4.

ДИСКУСИЈА

На основу изведених података могуће је закључити да у обављању послова
безбедности саобраћаја постоји сезонски варијабилитет у домену уклањања
непрописно паркираних возила са пешачких прелаза и раскрсница. Тиме се сезона
дели на „живу“, „средњу“ и „мртву“. Свака сезона обухвата одређене месеце у
години, на основу чега је могуће ваљаније управљање људским и материјалним
ресурсима УСП ПУ за град Београд и ЈКП ПС, него што је то случај без коришћења
наведених сазнања. То је посебно значајно у погледу утврђивања режима рада и
одмора полицијских службеника и радника ЈКП ПС, односно одржавања
материјалних средства ЈКП ПС. Применом тих сазнања долази се до ваљанијег
уважавања норме која се односи на то да возач не сме да заустави или паркира
возило на месту на коме би оно угрожавало безбедност других учесника у
саобраћају или престављало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање
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пешака, што се у противном може санкционисати уклањањем по налогу полицајца
о трошку власника.
5.

ЗАКЉУЧАК

Радом је потврђена општа хипотеза која гласи да у обављању послова
безбедности саобраћаја постоји сезонски варијабилитет у домену уклањања
непрописно паркираних возила са пешачких прелаза и раскрсница. Применом тог
резултата могућа је оптимизација управљања ресурсима саобраћајне полиције и
паркинг сервиса, како је то наведено у дискусији. Правци будућих истраживања у
овој области односе се на проширивање извора података и на: (1) уклањање
непрописно паркираних возила у Београду и по другом основу, (2) организационе
јединице саобраћајне полиције и органе локалне самоуправе ван Београда, као и (3)
резултате иностраних истраживања. Осим тога, будућа истраживања на ову тему
треба да обухвате и ситуационе факторе, попут ванредних ситуација и других
околности од значаја за сарадњу саобраћајне полиције и паркинг сервиса.
6.

ПРИЗНАЊА

Рад је резултат истраживања на научноистраживачком пројекту бр. 179045, а
реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (КПА) и
истраживања на пројекту: „Управљање полицијском организацијом у спречавању и
сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализује
КПА, циклус научних истраживања 2015-2019. година.
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Rezime: U radu je sagledavan značaj potencijal i način realizacije socijalnog
marketinga u bezbednosti saobraćaja. Socijalni marketing predstavlja upotrebu
marketinških principa i tehnika, s namerom da ciljna grupa dobrovoljno prihvati, odbaci
ili modifikuje određeno ponašanje u korist pojedinca, grupe ili društva u celini (Kotler et
al, 2009). Socijalni, za razliku od komercijalnog marketinga, osmišljen je sa idejom da
ciljnoj grupi ’’proda’’ promenu ponašanja kroz promenu ili stvaranje određenih stavova.
Ostvarivanje ciljeva bezbednosti saobraćaja je moguće samo ako se ovi ciljevi jasno
definišu i, u skladu sa marketiškim principima, prenesu ciljnoj grupi. Kako bi se
sprečilo, poboljšalo i/ili unapredilo ponašanje učesnika saobraćaja, oni moraju biti
edukovani, informisani i uvek imati na raspolaganju poznavaoce ove oblasti. Upravo to
je zadatak socijalnog marketinga. U ovom radu su analizirani rezultati najvažnijih
istraživanja koji ukazuju da bez stručno osmišljene i dobro vođene komunikacije nijedno
ponašanje neće biti ohrabreno, promenjeno ili sprečeno. Bez komunikacije, tj socijalnog
marketinga u bezbednosti saobraćaja, nastradali će ostati samo brojke. U radu su
analizirane tri studije slučaja - kampanje u bezbednosti saobraćaja. Ove studije slučaja su
pokazale kako se socijalnim marketingom može unaprediti stanje bezbednosti saobraćaja
na konkretnoj teritoriji, a posebno u lokalnim zajednicama.
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Abstract: Purpose of this study is argumentative overview of importance, potential and
enforcement of social marketing in traffic safety. In a way, social marketing can be seen
as implementation of principles and techniques of marketing with intention for the target
group to willingly accept, refuse or modify certain behavior, in order for an individual,
group or entire society to benefit (Kotler et al, 2009). Unlike commercial marketing,
social marketing is formed with idea to ‘sell’ to the target group a change of behavior by
changing or creating certain attitudes. On the other hand, goals of traffic safety should be
perceived. Completing goals of traffic safety can only be possible if they are clearly
defined and, following all principles of marketing, brought to the target group. In order
to prevent and improve behavior of participants in traffic, road users must be educated
and informed and opinion makers in this feaild must be at their service. And exactly that
is the purpose of social marketing. In this assay, results of most important researches are
shown to indicate that without planned and well conducted communication no behavior
will be encouraged, improved or prevented. If there was a lack of communication, i.e.
social marketing in traffic safety, those who died as a consequence of traffic accidents
would only remain plain numbers on paper. For these reasons, in this paper three
campaigns in road safety will be analized. These campaigns have shown that social
marketing can improve traffic safety on a specific territory, and even in smaller sections
such as local communities.
Keywords: social marketing, attitudes, communication, traffic safety, campaigns
1.

UVOD

Iako su mnogi skeptični kada se spomene reč marketing, ne treba zanemariti veliki
uticaj marketinga na uspeh rada mnogih kompanija, vladinih i nevladinih organizacija,
ali i uticaj na velike istorijske promene.4
Marketing se prvi put zvanično definiše od strane Američkog udruženja za
marketing 1935. godine kao ”poslovna aktivnost koja usmerava protok robe i usluga od
proizvođača do potrošača”. Od tada, napisan je veliki broj naučnih i stručnih radova na
temu razumevanja, primene i razvoja marketing discipline.
Prema rečniku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, “Marketing
predstavlja proces, koji za cilj ima kreiranje razmene kako bi se ostvarili individualni i
organizacioni ciljevi. Može se posmatrati kao društveni i kao upravljački proces.
Podrazumeva planski i dugoročni pristup u čijem je fokusu potrošač i njegov sistem
potreba. Omogućuje povezivanje preduzeća/organizacije sa sredinom”. Dakle,
marketing podrazumeva da je svaka komunikacija usmerena na druge, sa idejom prodaje
proizvoda, usluge ili neke vrste ponašanja. Dakle, marketing nije ništa drugo nego
pokušaj da se sredina razvija u smeru koji mi kreairamo. Ovo je istovremeno i razlog da
marketing često bude shvaćen kao zloupotreba moći kreiranja imidža i načina ponašanja

Jedna od najuspešnijaih kampanja (socijalnog) marketinga u Americi je bila kampanja čiji cilj bio regrutacija
žena kao radne snage. Pod sloganom "We Can Do It!", realizovana 1943. godine. Poster koji je predstavljao
ovu kampanju je moćan simbol koji je doveo do regrutacije 2.000.000 žena sa ciljem da pomognu ekonomiju
države tokom rata.
4
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ljudi. U svojoj knjizi David Ogilvi5 tvrdi da ’’ljudi ne kupuju proizvode već imidž, način
ponašanja, životni stil’’ (Ogilvy et al, 1983), dok Leo Burnett6 tvrdi da “kreativnost ima
moć da promeni ljudsko ponašanje” (Bernardin i Tutssel, 2010).
Ako je moguće marketingom uticati na živote potrošača, onda je svakako, u
istoj meri, moguće koristiti ovo moćno sredstvo za poboljšanje fizičkog i mentalnog
zdravlja čoveka, unapređenje opšteg kvaliteta života i stvaranje povoljnih uslova
okoline, čime se približavamo značenju pojma „socijalnog marketinga“
(www.stetoskop.info, 10.10.2014.).
Socijalni marketing se prvi put definiše kao disciplina 1970, kada su Philip
Kotler i Gerald Zaltman shvatili da svi marketing principi, koji se koriste za prodaju
proizvoda kupcima, mogu biti iskorišćeni za prodaju ideja, navika i ponašanja. Odlični
primeri socijalnog marketinga se javljaju mnogo pre zvaničnog definisanja ove
discipline.
Još 1971. godine, Kotler ističe da je socijalni marketing postao deo američkog
društva, tako da više nije bitno da li ga koristiti, već je pitanje kako ga koristiti, u cilju
ostvarenja ciljeva. U radu ’’Social Marketing An Approach to Planned Social Change’’,
socijalni marketing je definisan kao “projektovanje, sprovođenje i kontrola programa
kreairanog sa ciljem da ostvari uticaj na prihvatanje društvenih ideja i uvrsti u proces
planiranje proizvoda, cene, komunikacije, distribucije i marketinškog istraživanja.”
(Kotler i Zaltman, 1971). Ukoliko pogledamo i uporedimo radove iz tog vremena i one
koji su objavljeni u naučnim časopisima poslednjih godina, uočićemo da principi na
kojima se bazirao socijalni marketing nisu mnogo promenjeni.
Bezbednost saobraćaja je disciplina od izuzetnog značaja za društvo i kao takva
često se provlači kao glavna tema u praksi socijalnog marketinga. Bezbednost saobraćaja
je naučna disciplina koja se bavi izučavanjem štetnih posledica saobraćaja i metodama
njihovog smanjivanja. (Lipovac at al, 2007).
Da bi se omogućila bezbednost svih učesnika u saobraćaju nije dovoljna
pojedinačna realizacija aktivnosti kao što je samo donošenje novih zakona i drugih
propisa, oslanjanje samo na saobraćajno-policijsku prinudu ili delovanje samo kroz
edukaciju ili promociju. Naprotiv, najbolji način da se ostvare ciljevi socijalnog
marketinga jeste udruženo i usaglašano delovanje vladinog, nevladinog i privatnog
sektora.
U svetu socijalnog marketinga, organizacije i institucije koje rade na primarnoj
prevenciji koriste dve vrste aktivnosti (Prema www.stetoskop.info, 10.10.2014.):
 Program je dugoročna koordinisana aktivnost koja je dizajnirana da bi se
ostvarila misija organizacije, može uključivati jednu ili više specifičnih
kampanja.
 Kampanja je koncentrisano i koordinirano delovanje i ima za cilj da se postignu
određeni rezultati u kratkom vremenskom roku.
Programi i kampanje imaju svoju strategiju, planove i taktiku. U procesu primarne
prevencije imperativ je kontinuitet delovanja.
U ovom radu su predstavljeni jedna kampanja i dva programa kampanja u
bezbednosti saobraćaja, sa različitim inicijatorima, izvorima finansiranja, partnerima i

5
6

David Mackenzie Ogilvy (1911-1999.), osnovač advertising agencije Mother&Ogilvy
Leo burnet (1891-1971), osnivač advertising agencije Leo Burnett Worldwide
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mestom realizacije koji predstavljaju odlične primeri kako različite institucije mogu
doprineti bezbednosti saobraćaja.
Korake i metode osmišljavanja i realizacije kampanje bezbednosti saobraćaja, biće
prikazane kroz povezivanje navedih kampanja sa Priručnikom CAST - Campaigns and
Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety (Kampanje i strategije podizanja svesti u
bezbednosti saobraćaja). Ovaj priručnik nastao je kao ciljano istraživački projekat
podržan od strane Evropske komisije. Istraživanje je započeto kao posledica potrebe,
prepoznate od strane Komisije, da je nophodno unapređenje bezbednosti saobraćaja na
putevima. CAST projekat trajao je od 2006-2009. godine sa fokusom na tri alata:






Priručnik za dizajniranje, implementaciju i evaluaciju kampanja u bezbednosti
saobraćaja (Manual for designing, implementing and evaluating road safety
communication campaigns),
Alat koji pomaže pri evaluaciji kampanja i proceni njihovog uticaja (Evaluation
tool aimed at helping users assessing the campaign’s effectiveness) i
Alat koji daje jasne smernice za pisanje kompletnog i standardizovanog izveštaja o
kampanji (Reporting tool that provides clear guidelines for writing a complete and
standardised campaign report).

“Osnovna ideja socijalnog marketinga nije da uplaši ljude kada je u pitanju
bezbednost saobraćaja, već da oni počnu da se plaše problema koje ljudi prouzrokuju.“7
Ideja ovog rada je da promoviše komunikaciju o bezbednosti saobraćaja kao
komunikaciju koja nije različita od komunikacija o bilo kojoj drugoj temi. Što ste
direktiniji, prisutniji i lepši, bolje će biti upamćena poruka koju želite da prenesete.
2.

MATERIJAL I METODE

Kako bi se dobila jasna slika potrebnih resursa i efekata kampanja urađena je
detaljna analiza radova iz oblasti socijalnog marketinga, kao i radova koji se odnose na
kampanje posvećene bezbednosti u saobraćaju. Proučavani su svi dostupni materijali
koji se dovode u vezu sa izabranim kampanjama. Kod pojedinih kampanja kontaktirane
su i agencije koje su direktno radile na realizaciji ili su na bilo koji način imale dodirnih
tačaka sa pravnim licima koja su učestvovala u kreiranju kampanja. Organizovani su
sastanci sa marketinškim agencijama “Leo Burnett, Beograd”, “Popular Bruketa&Žinić,
Beograd” i sa “Savezom paraplegičara8 i kvadriplegičara9 Srbije”.
Sledeći programi i kampanje će biti analizirani u ovom radu:
 “THINK!” - Program kampanja bezbednosti saobraćaja započet je 2000. godine,
kao deo strategije bezbednosti puteva Vlade Velike Britanije, “Tomorrow’s
roads: safer for everyone”
 “Še vendo vozim, vendar ne hodim” (Još uvek vozim, ali ne hodam), je
kampanja koji je 2007. godine realizovala organizacija “Vozim, zavod za
“…It is succeeding in making everyone not only aware of environmental pollution but also fearful of it.
People want to do something about it.” (Kotler i Zaltman, 1971)
8
Paraplegija je motorna ili senzitivna paraliza donje polovine tela. Nastaje kao posledica povrede ili bolesti
kičmenog stuba
9
Kvadriplegija (oduzetost i gornjih i donjih ekstremiteta) nastaje kao posledica oštećenja kičmene moždine u
vratnom delu kičmenog stuba .
7
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inovativno izobraževanje o varni vožnji”, u saradnji sa Društvom paraplegičara
Slovenije i marketinškom agencijom “Bruketa&Žinić”.
 “S drive” je kampanja koji je, 2014. godine, pokrenula kompanija ’’Samsung’’
u Australiji, u saradnji sa velikim brojem partnera.
Analiza navedenih programa i kampanja obuhvata inicijalnu, kreativnu ideju
kampanje, cilj, partnerske saradnje, izazove sa kojima su se susretali tokom realizacije i
evaluaciju uspeha.
3.

REZULTATI ANALIZIRANIH KAMPANJA

Kampanje u okviru programa THINK!10 vođene su od strane vladine institucije
zadužene za politiku transporta - Odseka za transport (Departmant for Transport) Velike
Britanije. Druge dve kampanje pokrenute su od strane privatnih kompanija. Međutim,
sve kampanje su imale cilj da povećaju bezbednost saobraćaja.
U Strategiji bezbednosti saobraćaja Velike Britanije definisani su ciljevi: da se
smanji broj poginule dece za 50% i da se smanji broj poginulih (svih) učesnika u
saobraćaju za 40%, u periodu 2000-2010.godina11. Program kampanja THINK! je deo
strategije bezbednosti saobraćaja Vlade Velike Britanije. Korišćen je koncept ’’3E’’:
(Enforcement (prinuda - sprovođenje propisa), Education (edukacija) and Engeenering
(inženjerstvo)). THINK! se odnosi na edukativni deo ovog koncepta (Education). To je
kampanja usmerena na promenu ponašanja putem komunikacije problema i načina
njegovog rešavanja na nivou pojedinca.
Veoma interesantno za ovaj program, sa marketinškog aspekta, je to da je
Odeljenje za transport, (koje i danas predvodi program), program THINK!, od početka
tretirao kao poseban brend, a ne kao Vladu, ili deo njene komunikacije.
Kampanje realizovane pod nazivom bazičnog brenda THINK! obuhvatile su
komunikacije sledećih oblasti:
 Vangradski putevi, Biciklizam, Vožnja pod dejstvom alkohola, Vožnja pod
dejstvom droge, Umor u toku vožnje, Konji na putu, Upotreba mobilnih
telefona, Motocikli, Upotreba sigurnosnog pojasa, Poštovanje ograničenja
brzine,
 Zasebne kampanje za bezbednost saobraćaja za decu od 4-16 godina, Šampioni
bezbednosti saobraćaja,
 Zasebne kampanje Tales of the Road (Priče sa puta), ciljna grupa deca 6-11
godina.
Svaka od navedenih kampanja bila je “lansirana” na tržište kao novi proizvod,
oslanjajući se na savete komercijalnog sektora: povećanje svesti kroz integrisane
kampanje, odnose sa javnošću i rad sa partnerima.
Osnovna ideja programa THINK! jeste da se putem edukacije i komunikacije
unaprede ponašanje i stavovi vozača i drugih učesnika saobraćaja, što bi rezultiralo
smanjem broja poginulih i teško povređenih na putevima Velike Britanije. Ovo je
Izvor svih informacija o THINK! kampanji/programu kampanja jestu zvanični dokumenti vezani za dizajn,
realizaciju i i evaluaciju ove kampanje/programa kampanja koji su dostupni na zvaničnoj web prezentaciji
britanske vlade www.gov.uk, i i zvanične web prezentacije same kampanje/programa kampanja
www.think.direct.gov.uk
11
Zbog izuzetnih rezultata koje je postizala, program THINK! realizuje se i i danas
10
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prepoznato kao aktivnost u cilju smanjenja buduće ulaganje države u hitnu pomoć,
zdravstveno osiguranje, posledice saobraćajnih nezgoda, kao i smanjenje troškova koje
pojedinac snosi nakon saobraćajne nezgode. (www.gov.uk, 21.01.2015.).
Program je pažljivo kreiran na nacionalnom, ali i lokalnom nivou. Svaka aktivnost
je tako sprovedena da je bilo očekivano da se aktivnosti sa nacionalnog nivoa prenose na
lokalni. Lokalni partneri su dobijali ažurne informacije preko biltena do 2004. godine,
od kada svi materijali mogu da se nađu na zvaničnoj THINK! web prezentaciji.
(www.think.direkt.gov.uk, 21.01.2015.).
Usled velike zainteresovanosti i otvorenosti za saradnju, THINK! kampanja je uzela
maha mnogo dalje od domašaja Odseka za transport. Uključio se veliki broj lokalnih
zajednica i drugih partnera. Svako ko je bio zainteresovan da komunicira o
pitanjima/problemima bezbednosti saobraćaja na putevima Velike Britanije, bio je
opremljen THINK! materijalima, ali i jednim jednostavnim, a važnim dokumentom koji
prezentuje 6 principa koji su neophodni za razumevanje brenda THINK!:
1. THINK! navodi učesnike u saobraćaju da razmišljaju o sebi,
2. THINK! informiše učesnike u saobraćaju o posledicama,
3. THINK! komunicira sa učesnicima u saobraćaju kao sa odraslima,
4. THINK! je projekat Vlade, ali nije Vlada,
5. THINK! spaja sve učesnike u saobraćaju i
6. THINK! se zasniva na objektivnim dokazima (www.gov.uk, 21.01.2015.).
Različite kampanje imale su različite vrste evaluacija. Npr. kampanja “Vožnja pod
uticajem alkohola”, (2000-2011) imala je čak 7 evaluacija. Redovna evaluacija svakog
dela projekta bio je jedini način da se prepoznaju prednosti, ali i nedostaci programa.
Zvanični izveštaji, koji saopštavaju rezultate celog THINK! programa za period
2000-2010. godine, ističu uspešno ostvarene ciljeve strategije bezbednosti saobraćaja,
postavljene od strane Vlade Velike Britanije. Evaluacijom programa THINK! došlo se
do zaključka da je odsustvo sredstava uloženih u komunikaciju uvek praćeno opadanjem
zainteresovanosti javnosti i ciljne grupe i slabljenjem efekata preduzetih mera.
Ovaj program izuzetan je primer ujedinjenog delovanja u cilju približavanja
glavnom cilju socijalnog marketinga „ ... učiniti mnogo da se odagnaju bol i patnja ljudi
širom sveta i da se uhvatimo u koštac s društvenim problemima koji predstavljaju koren
neželjenih oblika ponašanja“. (Kotler et al, 2008).
Kampanjat “Še vendo vozim, vendar ne hodim” je nastao u Sloveniji, 2007.
godine, iz potrebe da se skrene pažnja na težinu posledica saobraćajnih nezgoda i
podigne svest o problemu sa kojim se susreće društvo paraplegičara Slovenije. Jedan od
najvećih problema sa kojima su se susretale osobe sa invaliditetom je bila teška
materijalna situacija i jedan od ciljeva projekta je upravo bilo poboljšanje materijalnog
stanja njihovog udruženja. Inicijativa je potekla od osoba koje su zadobile teške telesne
povrede u saobraćajnim nezgodama i koje su želele da svoje iskustvo prenesu na druge.
Sekundarni cilj kampanje je bio da se razvije inkluzija u društvo osoba koje boluju od
paraplegije i kvadriplegije.
Ciljna grupa je bila između 15 i 24 godine starosti, jer su, prema procenama, u tom
trenutku u Sloveniji to bili najugroženiji učesnici u saobraćaju. Inicijalna ideja se
oslanjala na fokus koji je bio na kontaktu sa mladima, predavanjima i edukaciji. Jedna
kreativna agencija želela je da da svoj doprinos u vidu ideje i kreira kampanju koja će
podići svest o bezbednosti saobraćaja i predstavljati najavu celog projekta. Kreirani su
“poklon paketići” u vidu automobila igračke, koji je polupan i kao takav spakovan u
kutiju oko koje je obavijena ispovest jedne od žrtava saobraćajne nezgode sa sve
porukom “Naši životi su u vašim rukama”.
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Odziv ljudi, koji su se javili i želeli da pomognu udruženje paraplegičara i
kvadriplegičara, se, u prvih mesec dana, povećao za 170%. Za šest godina kontinuiranog
sprovođenja kampanje, broj nezgoda je smanjen za 60%, broj teško povređenih za 67%,
dok je broj poginulih smanjen za 87% i 2013. godine je iznosio 99 osoba.
Kampanja koja je prerasla u oblike jednog projektase sprovodi sedmu godinu za
redom i njime su obuhvaćene stotine škola i desetine fakulteta, a hiljade mladih su imali
dodir sa ovom kampanjom.
Projekat “S drive” je pokrenut kao pilot projekat od strane kompanije Samsung 12 u
Australiji. Podatak koji je motivisao kompaniju Samsung na akciju, jeste da jedan od
trivozača u svojoj prvoj godini vožnje postaje učesnik saobraćajne nezgode. Ovim
nezgodama često doprinosi i upotreba mobilnih telefona u toku vožnje.
Po izvršenoj analizi, kako dobijenih podataka iz saobraćajne policije, tako i
sagledavanja mikro ekonomske situacije i trendova u Australiji, ’’Samsung’’ je došao na
ideju da kreira aplikaciju koja će se aktivirati postavljanjem telefona u svoje ležište, u
vozilu. Aplikacija predstavlja vrstu navigacije. Aplikacija, baš kao i moderni uređaji za
navigaciju, ne dozvoljava dodirivanje telefona i opominje vozača kada ne vozi po
propisima. Svaki pređeni kilometar koji je pređen u skladu sa saobraćajnim propisima,
donosi poene, dok svaki učinjeni saobraćajni prekršaj oduzima poene. Bezbedno pređeni
kilometar je postao glavni motiv, zbog dobijanja nagrada za određeni broj sakupljenih
“bezbednih poena”.
Nagrade su podeljene u nivoe prema broju sakupljenih poena, tj. bezbedno
pređenih kilometara. Ukoliko se korisnik poveže sa svojim prijateljima ima opciju da
zajedno sakuplja poene sa njima i da tako brže dođe do najvrednijih nagrada kao što su
letovanja i zimovanja. Na ovaj način je projekat “S drive” je uzrok saobraćajnih nezgoda
(mobilni telefon) pretvorio u odličan alat za prevenciju saobraćajnih nezgoda.
Navedenu ideju ’’Samsung’’ je pretočio u projekat koji im je bio osnova pri
traganju za partnerima. Kontaktirani su svi popularni brendovi za mlade, kojima je
izgradnja pozitivnog imidža među mladima jedan od najbitnijih strateških ciljeva. Stoga
je kreirana situacija u kojoj svi dobijaju, bazirana na aplikaciji “S drive”. Ostali brendovi
su dopunjavali projekat i tražili svoj način doprinosa bezbednosti saobraćaja, ali i
pozicioniranja u percepcijama ciljne grupe.
Rezultati ovog projekta se mere u milionima bezbedno pređenih kilometara koji
rastu iz dana u dan. U prvoj godini realizacije kampanje, za 25% je smanjen broj
saobraćajnih nezgoda u regionu gde je “S drive” implementiran, dok je za 20% smanjen
broj poginulih među mladima između 17 i 25 godina.
U samu promociju projekta su bile uključene osobe koju su zadobile teške
telesne povrede u saobraćajnim nezgodama, tako da je kampanja dobila svoje
ambasadore. ’’Samsung’’ je ustupio svoj medijski prostor ovim ljudima i kampanja je
dobila nacionalni karakter i pretvorila se u pokret. Država Australija se takođe uključila i
na taj način dala još veći impuls ovom projektu, čime je osigurala da deo budžeta koji se
ranije izdvajao na posledice saobraćajnih nezgoda sada bude sačuvan.
4.

DISKUSIJA
Na osnovu detaljne analize tri programa kampanja u bezbednosti saobraćaja, može

Kompanija Samsung ne vodi poreklo iz Australije, gde je projekat realizovan, već je Južno Korejska
kompanija, što je još jedan od indikatora da inicijator kampanje ne samo da ne mora biti država, već ne mora
"posedovati ni državljanstvo" zemlje u kojoj se kampanja realizuje
12
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se doći se do zaključka da je ulaganje u socijalni marketing bezbednosti saobraćaja
dobra investicija. Komunikacija postojećeg znanja, ponašanja i vrednosti je jedini način
da se isti prenesu na druge. Analiziranjem datih kampanja pokazano je da socijalni
marketing u bezbednosti saobraćaja započinje uočavanjem problema, definisanjem i
analizom ciljne grupe.
Kako su osnovni elementi marketing miksa 13 koji se koriste u socijalnom
marketingu proizvod, cena, mesto, promocija, javnost, partnerstvo, politika i finansijski
resursi, lako je porediti elemente aktivnosti tri analizirane kampanje/programa sa
savetovanim elementima kampanje u bezbednosti saobraćaja istaknute CAST
priručnikom.
Elementi kampanja THINK! programa odvojeno su pobrojani i ispisani u
zvaničnim dokumentima koje je Vlada Velike Britanije istakla na svojoj zvaničnoj web
prezentaciji:
1. Istraživanje (primarno i sekundarno),
2. Sklapanje partnerstava,
3. Stvaranje velikog broja mini strategija i njihovo testiranje (fokus grupe),
4. Stvaranje kreativnog brifa i kreativnog koncepta,
5. Komuniciranje rezultata testiranja mini strategija i kreativnog brifa partnera,
6. Testiranje kreativnog koncepta u fokus grupama,
7. Produkcija kreativnog koncepta i
8. Evaluacija.
Što se tiče kampanja bezbednosti saobraćaja ’’S drive’’ i “Še vendo vozim, vendar
ne hodim”, aktivnosti pri realizovanju kampanje bile su vrlo slične. Na samom početku
dijagnostikovani su problemi i potkrepljeni egzaktnim podacima. Zatim su predložena
rešenja i definisani ciljevi kampanje.
Navedeni podaci su bili dovoljni za kreiranje projekta koji predstavlja osnovu za
pridobijanje partnera projekta/kampanje. Partneri su traženi na osnovu isticanja koristi
od učestvovanja u ovakvim programima socijalnog marketinga. Kada se znao konačan
broj uključenih partnera, prešlo se na kreiranje strategije i plana delovanja iz kojih je
kasnije proizašla kampanja i sve aktivnosti na projektu. Pre same realizacije projekta,
sprovoden je korak koji se najčešće zaboravlja ili se u datom trenutku zanemaruje, a to je
kreiranje evaluacije, tj. parametara po kojim će se procenjivati uspeh kampanje.
Evalucaija je vezana za postavljene, kvantitativne ciljeve kampanje.
Prema CAST priručniku, osnovne aktivnosti jedne kampanje u bezbednosti
saobraćaja su: započeti, analizirati situaciju, dizajnirati kampanju i evaluaciju, period pre
evaluacije i sprovođenje kampanje, završni radovi evaluacije, pisanje zaključka i
finalnog izveštaja.
Iako su navedene kampanje/programi kampanja realizovani nezavisno od projekta
CAST, postoji relativna podudarnost ovih kampanja i projekta CAST .

13
Marketing miks drugačije se naziva i 4P, što označava osnovne elemente u marketingu i njihova početna
slova na engleskom jeziku: Product, Place, Promotion, Price. Kada je reč o socijalnom marketing concept 4P
postaje 8P, kada se na spomenutih 4P dodaje Publics, Partnership, Policy, Purse Strings
(www.social/marketing.com, 10.10.2014.)
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5.

ZAKLJUČAK

Najveći izazov socijalnog marketinga jeste što rezultati njegovog sprovođenja treba
da budu vidljivi i merljivi, pre svega pojedincu kroz dobrovoljnu promenu ponašanja.
Veliki izazov je i konkurencija programu socijalnog marketinga, što je najčešće trenutno
ili omiljeno ponašanje ciljne grupe. Bitno je razumeti na kakvim znanjima i stavovima o
bezbednosti saobraćaja je zasnovano trenutno/omiljeno ponašanje. Socijalni marketing je
najdelotvorniji kada je nepravilno ponašanje ciljne grupe praćeno i pogrešnim stavovima
i neznanjem. Bez obzira na to, socijalni marketing se može primenjivati i ako je kod
ciljne grupe ispravno ponašanje praćeno pozitivnim i ispravnim stavovima i znanjem. U
tim situacijama se unapređuje znanje i učvršćuju stavovi. Poseban izazov predstavlja
evaluacija kampanje u bezbednosti saobraćaja, odnosno merenje nivoa postizanja
ciljeva. Ovo je važno kako bi se omogućilo učenje na osnovu prošlosti i postavljanje
(unapređenje) pravila za naredne kampanje.
Kampanje u bezbednosti saobraćaja su izuzetno važna i nezaobilazna aktivnost u
procesu povećanja bezbednosti saobraćaja. Ovo istraživanje je potvrdilo da je lojalno i
dobro partnerstvo, praćeno posvećenošću i konstantnim obostranim informisanjem o
planiranom i urađenom, važan uslov za efikasno ostvarenje ciljeva kampanja u
bezbednosti saobraćaja.
Svaka od tri navedene i analizirane kampanje, sprovedene su u skladu sa CAST
uputstvom, iako njihovi kreatori i vođe projekta toga nisu bili ni svesni. Ovo nas upućuje
na to da svaka lokalna zajednica prateći algoritam iz CAST priručnika, može uspešno
realizovati svoje kampanje bezbednosti saobraćaja, a sve u cilju smanjivanja broja
nastradalih u saobraćajnim nezgodama, odnosno u cilju smanjivanja društvenih troškova
saobraćanih nezgoda u lokalnoj zajednici. Lokalne zajednice treba podržati radom
kreativnih agencija i drugih partnera. Izgradnjom koalicija i partnerskih odnosa može se
unaprediti planiranje, projektovanje i sprovođenje kampanja na lokalnom nivou. Tako se
svaka lokalna zajednica, može učiniti bezbednijm i poželjnijim mestom za život.
Ne treba zaboraviti najznačajnije probleme lokalnih zajednica kao što su
nepostojanje važnih institucija, nedovoljni kapaciteti i slab integritet, nepostojanje
pojedinaca profesionalaca, niska svest, neispravni stavovi, slaba organizacija,
kooperacija i koordinacija i nedostatak ili nenamensko trošenje sredstava (Lipovac et al,
2014). Međutim, svest o postojanju problema je prvi korak ka rešavanju problema. “Svi
polazimo od rečenice da je potrebno da se vlada okupi za okrugli sto i napiše svoju
strategiju za bezbednost saobraćaja koja će se pridružiti već Decade of action for traffic
safety 2011-2020. A šta ako krenemo svi zajedno, a istovrememo individualno od svoje
kancelarije, svoje želje i svog plana“ (Jovanovic et al, 2014). Ukoliko je to ono na šta ste
spremni, autori ovog rada stoje vam na raspolaganju kao pomoć.
Socijalnim marketingom je pozvan da se bavi svako, u različitim oblastima: od
čistoće ulaza ili dvorišta u kojem živimo, do borbe da se poveća bezbednost saobraćaja.
Biti motivisan da se donese pozitivna promena u svakoj lokalnoj zajednici izuzetna je
prednost i privilegija. Svi treba da prepoznaju i iskoriste mogućnost da se njihova
pozicija, uticaj, formalan ili neformalan autoritet iskoriste za unapređenje znanja,
stavova i ponašanja značajnih za bezbednost saobraćaja, odnosno za opštu dobrobit
lokalne zajednice i svakog pojedinca.
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ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА КРОЗ ДЕЧИЈЕ
ЕДУКАТИВНЕ ПРЕДСТАВЕ - НА ПРИМЕРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN ON THE TOPIC OF SAFE
PARTICIPATION IN TRAFFIC THROUGH WORKSHOPS IN THE
CASE OF THE CITY OF ZRENJANIN
Маријана Јовановић 1, Мирко Петровић 2, Ненад Станковић 3, Марина Спасић
Резиме: У саобраћају учествујемо од рођења па све до дубоке старости. Зато је и неопходно
да се са васпитно-образовним процесом почне у узрасту када се стичу појмови о околини и
са тим настави кроз цео живот. Деца тако прве појмове о саобраћају и понашању у саобраћају
стичу у породици и предшколским установама. С обзиром да се у предшколском периоду,
образовањем и васпитањем, постављају темељи будуће личности детета и да од њиховог
квалитета у многоме зависи успешност и домет развојa деце, такво образовање и васпитање
је интерес читаве друштвене заједнице, а не само породице. Тако и саобраћајно васпитање,
као значај сегмент свеукупног васпитно-образовног процеса је од кључне важности за
напредак и опстанак читавог друштва
У периоду са око шест година живота деца крећу да се осамостаљују у саобраћају као пешаци,
на краћим познатим релацијама (од куће до локалне продавнице и сл.). То је период када је
неопходно кренути са интензивнијом едукацијом у смислу упознавања са основним
саобраћајним правилима, правима и обавезама које имају као пешаци, и предочавањем
озбиљности њихове улоге као пешака у саобраћају. Форма дечије представе је нешто што је
њима блиско и складно њиховом узрасту, најбољи начин за преношење неопходних знања.
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Јовановић Маријана, Петровић Мирко, Станковић Ненад, Спасић Марина
ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА КРОЗ ДЕЧИЈЕ ЕДУКАТИВНЕ ПРЕДСТАВЕ - НА
ПРИМЕРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Током новембра и децембра 2014.године, Центар за промоцију безбедности саобраћаја је уз
подршку Савета за безбедност саобраћаја на путевима Града Зрењанина, реализовао
саобраћајно-едукативне представе у 19 објеката Предшколске установе Града Зрењанина. У
раду је описана методологија и резултати евалуације оваквог начина едукације.
Кључне речи: едукација, дечија редстава, предколски узраст, Зрењанин
Abstract: We are participating in traffic from birth up to old age. That is why it is necessary to start
with educational process at the age when we acquire concepts about the environment, and continues
with that throughout life. Children also acquire the first concepts on traffic and behaviour in transport
in the family and preschools. Taking into consideration that in preschool period, trough education,
the foundations for a future child's personality are setting up and that of their quality depends success
and achievements of children's development , and such education is the interest of the whole
community , not just family. Likewise, traffic education is crucial for the progress of the whole
society. In preschool age , children start to become independent in traffic as pedestrians , over shorter
familiar distances. In that period is necessary to start with intensive training in terms of
familiarization with basic traffic rules , rights and duties as pedestrians , and presenting the
seriousness of their role as pedestrians in traffic. Form of children's play is something that is close
to them in accordance to their age and the best way to convey the necessary knowledge . During
November and December 2014 , the Centre for the Promotion of traffic safety , with the support of
the Council for Road Safety of the City of Zrenjanin , has implemented traffic- educational
workshops in 19 facilities Preschools city of Zrenjanin . The work describes the methodology and
results of evaluation of this kind of education.
Keywords: education , workshop, preschool , Zrenjanin

1.

УВОД

Недовољна зрелост деце и њихово скромно животно и саобраћајно искуство,
насупрот изложености и склоности ризицима и изазовима, доводе до тога да су деца
једна од најугроженијих категорија учесника у саобраћају. У бројним
истраживањима утврђено је да постоје биолошка ограничења за самостално
учествовање деце у саобраћају пре 12-те године, али се не доводи у питање да се са
саобраћајном едукацијом треба почети много раније и да она треба да траје дуго.
Деца јесу ограничена у ономе што могу да науче све док не досегну одређени ниво,
пре свега, психолошког развоја али се много тога може урадити на подстицању
различитих способности које доприносе унапређивању саобраћајног образовања и
васпитања.
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце представља и један од
најзначајнијих стратешких мера у оквиру Националних стратегија безбедности
саобраћаја и важан сегмент Закона о безбедности саобраћаја. Зато се саобраћајном
образовању и васпитању посвећује дужна пажња у свим развијеним земљама.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

У дефинисању саобраћајне едукације деце предшколског узраста нема дилеме
да садржај едукације треба да се односи на опште упознавање са појмом саобраћаја
и са основним елементима пешачког задатка у циљу припреме деце за самостално
безбедно учешће у саобраћају. Најважније је питање на који начин спровести такву
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едукацију, којом методологијом рада. Менталне операције које карактеришу
мишљење детета предшколског узраста су конкретне, одређене и везане за веома
дефинисане, специфичне околности. Дете предшколског узраста не може да одвоји
мисао од акције, не може помоћу симбола и замисли да изведе акцију само на
менталном плану. Потребно му је практично извођење и зато без тог елемента нема
ефикасне саобраћајне едукације.
Креативна драма има своје место у образовању већ деценијама. Најранији
почеци датирају из друге деценије претходног века из тзв. Британске школе. Одатле
се концепт ширио по другим земљама – негде као рад са децом у оквиру школа,
прављење представа, затим кроз формирање дечијих драмских група у оквирима
омладинских, црквених, културних, спортских и других центара, а посебна струја
почела је да испитује потенцијале креативне драме као метод наставе. У овом
случају смо применили овај метод, са професионалним глумцима, са сценом коју
деца могу дотаћи, са радњом која се одиграва у истој просторији где су и деца и где
она постају саставни део тог света.
Даље, деци је веома тешко говорити о саобраћајним правилима као о конвенцији
одраслих коју треба безрезервно да прихвате. Зато методологија рада мора бити
прилагођена дечјим могућностима како не би добили ефекте супротне очекиваним.
Како је доминатна активност детета игра многе едукативне активности треба да
буду у форми игре. Она пружа велике могућности у саобраћајној едукацији јер деца
воле аутомобиле, семафоре, полицајце... Управо то је искоришћено при креирању
сценографије и одабира ликова који ће се појављивати у едукативној представи о
саобраћају: две девојчице - које се играју у близини улице и које имају пуно
недоумица у вези са преласком исте када им се за то укаже потреба; чика полицајац
– који стрпљиво одговара на сва њихова питања и учи их основним правилима у
саобраћају; аутић – који се повремено појављује на сцени и који представља
опасност по две девојчице кад год погреше при преласку улице.

Слика 1. Извођење представе



Јовановић Маријана, Петровић Мирко, Станковић Ненад, Спасић Марина
ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА КРОЗ ДЕЧИЈЕ ЕДУКАТИВНЕ ПРЕДСТАВЕ - НА
ПРИМЕРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Развој деце се одвија у великој мери и путем учења по моделу. Теорија
социјалног учења наглашава важност посматрања и угледања на понашање, ставове
и емоционалне реакције других. Учење би било веома мучно, чак опасно ако би се
ослањали само на сопствено искуство, сопствене акције у циљу информисања шта
чинити. Већина понашања научена је путем посматрања других како изводе неко
понашање. Тако, кроз представу, две девојчице када се уморе од игре и ожедне,
пожеле да пређу на другу страну улице и купе сокић у трафици, притом долазећи у
разноразне опасне ситуације, које превазилазе уз помоћ чика полицајца.
Коришћени су познати педагошки принципи рада са децом: принципи
очигледности, поступности, интерактивности, од познатог ка мање познатом, од
конкретног ка општем итд. У васпитно-образовном раду са децом овог узраста је
јако битно водити рачуна о дозирању садржаја, што значи да садржаји не смеју бити
ни превише лаки, ни превише тешки. Мора се водити рачуна о потреби, могућности
и интересовању деце.
У складу са наведеним, одабрани су садржаји и распоред основних лекција које
су преточене у тридесет минута едукативне представе „Како безбедно прећи
улицу?“.
1. лекција: Упознавање са појмовима ТРОТОАР, КОЛОВОЗ и ПЕШАЧКИ
ПРЕЛАЗ, као и са њиховом наменом
2. лекција: Прелазак улице на пешачком прелазу са СЕМАФОРОМ. Понављање
које све врсте семафора постоје, као и које боје постоје на семафору и њихово
значење. Посебно се наглашава ситуација у којој се док прелазимо улицу, на
семафору за пешаке изненада упали црвено светло. Такође, скреће се деци пажња
да иако постоји семафор неоходно је добро гледати лево и десно, пре и за време
преласка улице.
3. лекција: Прелазак улице на пешачком прелазу без семафора. Понављање и
усвајање појма ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ, наглашавање потребног додатног опреза
уколико нема семафора на таквом прелазу. Улицу прелазимо тако што се најпре
зауставимо, добро ослушнемо и погледамо, па тек када се уверимо да нема
возила у близини, кренемо да прелазимо улицу и даље гледајући лево и десно
све време преласка. Преко пешачког не трчимо нити идемо јако споро.
4. лекција: Опасности играња на улици. Навођење места која су за игру, уз
наглашавање могућих опасних ситуација које проистичу из играња на улици.
5. лекција: Од кога све можемо тражити помоћ када се осећамо несигурно у
саобраћају. Деци се предоче ситуације у којима се не могу самостално снаћи у
саобраћају (једна од њих је и прелазак улице када у близини нема обележеног
пешачког прелаза) и да је тада неопходно потражити помоћ старије, познате
особе или полицајца. Такође, то треба да учине кад год се осећају несигурно у
саобраћају, како би били безбедни.
Такође од великог значаја су и услови у којима се реализује едукација. И о томе
се водило рачуна, тако да се представа може реализовати у условима које
испуњавају сви објекти предшколских установа, што подразумева постојање
свечане сале или учионице.
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3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У сврху спровођења евалуације, извршено је анкетирање васпитача који раде са
прешколским групама у 19 објеката Предшколске установе на територији Града
Зрењанина у којима су реализоване едукативне представе. Васпитачи су самостално
и анонимно попуњавали анкетне упитнике. Анкетни упитник се састојао од десет
питања, на која су испитаници одговарали заокруживањем понуђених одговора уз
могућност да напишу коментар на сваки одговор.
Анкетирање је спроведено са циљем оцењивања едукације деце на тему
безбедног учешћа у саобраћају кроз едукативне представе од стране васпитача.
Спроведено је непосредно након реализације едукативних представа.

Колико Вам се допада овакав начин едукације деце

6%
31%
Одличан метод
Добар Метод
63%

Није лоше

Слика 2. Резултати анкете

Укупно је анкетирано 64 васпитача. Прикупљени подаци су обрађени методом
директне и упоредне статистичке анализе а графички су приказани најважнији
резултати.
Васпитачима који раде са децом предшколског узраста се у највећој мери допада
употреба метода едукативне представе у саобраћајном образовању деце овог
узраста. Оно што већина сматра недостатком овог метода је то што деца нису
укључена у већој мери, осим што постављају питања и дају одговоре када то неко
од ликова у представи затражи од њих. Препорука је да деца након завршетка
представе остану и да свако од њих уз помоћ чика-полицајца пређе улицу и има
прилике да постави још нека додатна питања.
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Да ли су обухваћене све лекције неопходне деци
предшколског узраста

23%
Све су обухваћене
Углавном јесу

77%

Слика 3. Резултати анкете

Васпитачи углавном сматрају да су све битне лекције неопходне деци
предшколског узраста заступљене у представи. Замерке појединих васпитача се
односе на то што се представа бави само децом као пешацима, а не и децом као
возачима бицикла, ролера и сл. Такође сматрају да је недостаје лекција кретање
пешака у колони. С обзиром да постоји временско ограничење и да према
препорукама педагога и психолога представа за децу овог узраста не сме да траје
дуже од 40 минута, није могуће усвојити све предлоге и сугестије васпитача по
питању садржаја.
С обзиром да су едукативне представе реализоване у Предшколској установи на
територији Града Зрењанина, значајан број деце је мађарске националности и има
проблем са разумевањем српског језика. У том смислу су изнешене и замерке
васпитача и сугестија да се представа одигра и на мађарском језику.
Васпитачи овде у великој мери истичу колико значајну улогу у саобраћајном
образовању и васпитању деце имају њихови родитељи, и уколико они пружају лош
пример својој деци, сав рад и труд који васпитачи уложе не даје пуно ефекта.
Поприлично изненађује резултат да је свега трећина васпитача након одгледане
представе, са својом групом разговарала на ову тему. Оне васпитачице које су то
учиниле, углавном су навеле да су понављале лекције које су обрађене у представи
и цртали на ту тему. Поједине васпитачице су изјавиле да их је представа
инспирисала да и саме укључе драмски метод у свој програм и да су кроз „игре
ситуације“ у које су укључиле сву децу, поновили све оно што су научили из
представе.
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Да ли су лекције деци представљене на јасан и
разумљив начин?

Потпуно јасно и
разумљиво

11%
44%

Углавном све је било
разумљиво

Неки делови су били
разумљиви

45%

Слика 4. Резултати анкете

У којој мери ће стечено знање користити деци и
њиховој околини?

5%
У великој мери
39%

Осредње
56%

Мало

Слика 5. Резултати анкете
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Да ли сте након представе спровели још неке
активности везане за тему?

34%
Не
Да
66%

Слика 6. Резултати анкете

Да ли сматрате да су Вама потребне додатне
едукације на ову тему?

19%
33%

У великој мери
Осредње

30%
18%

Мало
Нимало

Слика 7. Резултати анкете

Када је реч о додатној едукацији за васпитаче са циљем унапређења њихових
вештина и знања у саобраћајној едукацији деце, мишљења су веома подељена. Ипак,
с обзиром да није занемарљив проценат оних васпитача који су исказали потребу за
додатном едукацијом, можда би у наредном периоду требало такву едукацију и
организовати за оне који су заинтересовани.
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4.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Саобраћајно образовање и васпитање деце представља веома комплексан и
сложен задатак. Захтева континуиран рад са којим треба почети од најранијег
детињства и наставити кроз даље одрастање, садржајно га обогаћујући како улога
деце у саобраћају постаје све комплекснија. Неопходно је укључивање и заједнички
рад свих субјеката који су задужени за саобраћајно образовање и васпитање деце,
пре свега родитеља и образовних установа (предшколских установа и школа).
Период предшколског узраста је посебно карактеристичан јер је то углавном период
када се креће са првим осамостаљивањима деце у саобраћају и то је доба када треба
кренути са озбиљнијом едукацијом на ову тему.
Драмски метод и употреба едукативне представе у сврху саобраћајног
образовања и васпитања деце представља новину на нашим просторима. Према
реакцијама деце, утисцима васпитача и личном доживљају тима који је учествовао
у креирању едукативне представе „Како безбедно прећи улицу?“, овај метод се
показао као изузетно користан и ефикасан када говоримо о саобраћајној едукацији
деце предшколског узраста. Сценографија, костими и музика су оцењени највишим
оценама од стране васпитача који су учествовали у евалуацији, и ту нису имали
ниједну замерку. Када је реч о садржају, предложене су сугестије од стране
одређеног броја васпитача да се представом обухвати више лекција. Због
ограничења које постоји са стране трајања представе, мишљења смо да представа
треба да се бави пре свега децом као пешацима и да се евентуално прошири још
једном лекцијом у којој ће се обрадити лекција кретање колоне пешака, а да се друге
предложене лекције (деца као путници и возачи бицикла и ролера) обраде на неки
други начин или евентуално кроз нову представу. Такође би требало узети у обзир
и мултиетичност појединих средина и у циљу бољег разумевања, представе
реализовати и на језицима националних мањина присутних у Србији. Узимајући у
обзир сугестију васпитача која се односи на већу укљученост деце, треба
размотрити остављање простора након завршетка представе како би свако од деце
могло да провежба прелазак улице на сцени и имало прилику да разговара са ликом
полицајца.
Колико год оцењена као добар метод у саобраћајном образовању и васпитању
деце предшколског узраста, едукативна представа не сме да буде једина активност
коју ће предшколске установе реализовати на ову тему. Непходно је, да пре свега
васпитачи, скоро свакодневно кад год им се укаже прилика, разговарају са децом у
својим групама на ову тему. У том смислу, сматрамо да је неопходно организовати
додатне обуке за васпитаче, како би их оснажили и мотивисали на континуиран и
квалитетан рад на саобраћаној едукацији деце.
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путника, на безбедност саобраћаја у Новом Саду
Кључне речи: такси превоз, безбедност саобраћаја, Нови Сад
Abstract: This paper deals with a research about the influence of the taxi transport, as a public uotof-regular/scheduled transport lines of passengers, on the traffic safety at the city of Novi Sad.
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1.
1.1.

УВОДНИ ДЕО
Дефинисање проблема

Ауто-такси превоз је јавни превоз који је доступан свима под истим условима и
спада у ванлинијски превоз путника по систему ''од врата до врата''. Обавља се
путничким возилом за који је утврђено да испуњава услове прописане Законом о
превозу у друмском саобраћају, као и у условима утврђеним прописима о
безбедности саобраћаја на путевима и важећим стандардима за ту врсту возила,
правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за
возила у саобраћају на путевима, правилником о регистрацији моторних и
прикључних возила. Обављање јавног ауто-такси превоза путника је поред Закона
Шеф одсека за контролу друмског саобраћаја и контролу обале и воденог простора , Илић Раде, Мастер
инжењер саобраћаја, Градска управа за инспекцијске послове, Димитрија Туцовића број 3, Нови Сад,
Србија,rade.ilic.75@gmail.com
1
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регулисано и Одлуком о ауто-такси превозу путника, која одређује ближе услове
које такси возило и такси возач треба да задовољи како би могли да обављају
делатност јавног ауто-такси превоза путника на територији града Новог Сада.
Из свега наведеног, а односи се на прописе који регулишу ову област, ауто-такси
превоз путника се обавља фабрички произведеним путничким возилом који има
највише пет седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата. У
путничком возилу којим се обавља ауто-такси превоз мора бити на видном месту за
корисника превоза уграђен исправан, пломбиран и баждарен таксиметар. На крову
путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз мора бити истакнут назив:
"TAXI".
На основу Закона о безбедности саобраћаја и његових припадајућих споменутих
правилника возила за такси превоз спадају у врсту М - моторних возило које је
пројектовано и конструисано првенствено за превоз лица и њиховог пртљага. Такси
возило поседује и употребљава одговарајућа светла за означавање посебних намена.
Таква возила ако се први пут региструју у Републици Србији морају да задовоље
услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање нормом "ЕУРО 3" и
морају се подвргавати редовном шестомесечном техничком прегледу. За њих се
издају регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична слова "ТX"
на две позиције и у њима се налази најмање један апарат са средством за гашење
пожара у еквивалентној количини од 1 кг сувог праха. Рекламне табле, објекти и
натписи се на таква возила могу постављати али не смеју прелазити габарите возила
по дужини и ширини и морају бити тако конструисани да не могу угрозити или
повредити друге учеснике у саобраћају, учвршћени да омогућавају вожњу до
највеће конструктивне брзине возила и по облику и садржини такви да не ометају
или вређају друге учеснике у саобраћају. Оно што се односи на возача који обавља
јавни превоз лица када учествује у саобраћају јесте то да не сме да има у организму
психоактивних супстанци или алкохола или да показује знаке поремећаја, које су
последица конзумирања алкохола и/или психоактивних супстанци. Возачи који
управљају моторним возилом којим се обавља јавни превоз морају се подвргнути
здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности за возача у
року који не може бити дужи од три године.
За обављање такси-превоза такси возач, поред услова прописаних законом, мора
да испуњава и следеће услове на основу градске Одлуке:
 да има возачку дозволу "Б" категорије, најмање пет година
 да има најмање трећи степен стручне спреме
 да је власник такси-возила којим се обавља такси-превоз путника,
односно корисник такси-возила по уговору о лизингу
 да има положен испит о познавању прописа који регулишу такси-превоз
и о познавању Града Новог Сада, што се доказује уверењем о положеном
испиту
 да му није изречена мера забране управљања моторним возилом "Б"
категорије, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци
 да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
одређене делатности, односно да му правоснажним решењем о
прекршају није изречена заштитна мера забране обављања делатности,
док трају правне последице осуде, односно мере, што се доказује
уверењем.
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2.
2.1.

ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА НА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА У НОВОМ САДУ
Предмет и циљ истраживања

У оквиру овог истраживања су обухваћени такси превозници који на територији
града Новог Сада обављају јавни такси превоз путника, који се могу поделити на:
 предузетнике који имају отворене такси радње у оквиру Агенције за
привредне регистре (који, осим са такси стајалишта, пружају такси
услуге преко диспечарског центра радио веза доласком на адресу
корисника)
 предузетнике који имају отворене такси радње у оквиру Агенције за
привредне регистре (који услугу такси превоза започињу искључиво са
такси стајалишта или неке друге површине и немају систем радио веза
диспечарског центра)
 привредна друштва која су регистрована у Агенције за привредне
регистре која имају као запослене такси возаче
Циљ истраживања је да се прикаже такси превоз са аспекта безбедности
саобраћаја односно у ком обиму такси превозници са својим возилима учествују у
саобраћају и у којој мери та делатност има утицај на општу безбедност за све
учеснике у саобраћају.
2.2. Простор, метод и време истраживања
Истраживање је спроведено над такси превозницима који су остварили услове за
обављање такси делатности у општини Нови Сад, на простору који поред ужег
градског подручја обухвата и околна места (Футог, Петроварадин, Ветерник,
Буковац, Лединци, Стари Лединци, Бегеч, Будисава, Каћ, Ковиљ, Кисач, Руменка,
Степановићево и Ченеј) односно на површини од 235,6 км2. Према нашим подацима
у граду има око 1600 возила са којим се обавља такси превоз који свој такси превоз
остварују у насељеном подручју (према подацима из 2011.године) на укупно
222.000 хиљада становника који имају пребивалиште на градској територији и око
89.000 у околним општинама.
За добијање резултата коришћени су: анкета такси превозника, изводи из
евиденције такси превозника Градске управе за инспекцијске послове, подаци са
интернет сајта Агенције за привредене регистре и подаци из ИТС СУП Нови Сад.
Истраживањем су обухваћени:
 број, обим, структура такси превозника и њихов ризик po безбедност у
саобраћају (старосна структура возача и возила, обим превоза у току
једног месеца, број дневних вожњи и превезених путника, број
ванградских вожњи);
 број и структура саобраћајних незгода такси превозника.
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3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.1.

Број и структура такси возила

Из табеле 1. се може установити да број возила којима се обавља јавни такси
превоз путника представља мање од 2 % возила у структури укупног броја
путничких возила која су регистрована на подручју града Новог Сада. Међутим, овај
податак није коначан, јер из свакодневих контрола је констатовано да превозници
који региструју своју такси радњу у неким од суседних општина због
неатрактивности такси превоза у тим општинама обављају превоз на територији
града Новог Сада или на релацијама ка суседним општинама.
Табела 1.

Број путничко моторних возила која су регистрована на подручју
града Новог Сада

104.678

Број возила са којима се
обавља такси превоз путника на територији Града Новог Сада

2000

Просечна старост возила такси возила

11 година

Из тог разлога, према сазнањима општинских управа из околних општина,
таквих такси превозника има око 400, па је тако њихов укупан број повећан са 1603
на око 2000, што је сада већ проценат од око 3 % у укупном броју путничких возила
која учествују у градском саобраћају.

302

157

Годиште возила са којим се обавља такси превоз
Слика 1.
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Како је у уводном делу објашњено, такси возила која се први пут региструју у
Републици Србији морају да задовоље услове у погледу границе издувне емисије
прописане најмање нормом "ЕУРО 3". ЕУРО 3 норма на новопроизведена возила у
Европи се почела примењивати од 2002.године, мада су се поједини модели
производили и пре наведене године. Тако да имамо ситуацију да се најстарије
возило за такси превоз може регистровати са 13 година старости.
У складу са тим, у Граду је просек година старости за такси возила 11 година,
што је близу те границе најстаријих возила. У табели 2. је представљено да се у
возном парку појединих такси превозника налазе возила са ЕУРО 3 нормама чија је
старост по 15, 16 и 17 година што нимало није охрабрујуће имајући у обзир да се са
таквим возилима свакодневно обавља јавни превоз путника. Из исте табеле се може
уочити да је 39 % возила старије од 15 година.
3.2.

Изложеност ризику

Према подацима из табеле 3. такси превозници у Новом Саду обављајући своју
делатност дневно прелазе просечно 120 km односно. Узимајући у обзир да они раде
скоро свим радним данима у недељи, па и викендом, недељно прелазе око 3630 km.
Обављање делатности се остварује на ужем градском подручју, без околних места
и општина, јер превозници таквих вожњи имају у просеку само по 1 у току једног
месеца, што се може занемарити у истраживању.
Табела 2.

Дневно

Недељно

Број пређених километара
(на дневном и недељном нивоу)

121 km

847 km

Просечно време које такси превозник
проведе у возилу током пружању услуга

10,5 h

315 h

-

6

Просечан број путника који се превезе

53

371

Просечан број дневних такси вожњи

19

133

-

1

Број радних дана у недељи

Просечан број ванградских вожњи у току
једног месеца

Број превезених путника на годишњем нивоу је 19.345 што представља око 9 %
од укупног броја становника, али подаци из анкете су узети у периоду када се
користе годишњи одмори, у време трајања распуста и завршетка семестра на
факултетима, па када се узму ови фактори у обзир а у неформалним разговорима са
такси превозницима просечан број дневни вожњи се пење и до 25, самим тим се и
број превезених путника повећава на 69 и добијамо да се у том времену који
представља 70% периода у току године превезе и до 15% становника Града Новог
Сада.
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Просек боравка возача такси превоза на улицама града је око 10,5 часова, што
показује да скоро пола дана проводе у возилу током којих преузимају вожње, при
чему исти ствара умор и губитак концентрације код превозника, а то у великој мери
доприноси стварању грешке и потенцијалном настанку незгоде.
3.3.

Број саобраћајних незгода

У почетку објашњавања овог истраживања потребно је истаћи да званичних
података о броју саобраћајних незгода у коме су учествовала само такси возила
нема, јер се све незгоде заводе као опште незгоде у којима учествују возила којих у
просеку у последње три године има око 2.493. Из тог разлога су за резултат узети
подаци на основу анкете такси возача у оквиру које су давали изјаву о броју
саобраћајних незгода у коме су учествовали током година колико обављају своју
делатност.
Табела 3.

Број саобраћајних незгода које су имали такси
возачи

57

Просечан број саобраћајних незгода годишње

0,3

Просечан број саобраћајних незгода у Новом Саду
у последње три године

2.493

Око 65 % анкетираних у оквиру овог истраживања изјавило је да је имала
саобраћајну незгоду, што показује да су такси превозници једна посебна ризична
група која свакодневно учествује у градском саобраћају. У оквиру анкете је
обрађено 3 % од укупног броја такси возача, који су изјавили да су у досадашњем
обављању такси превоза имали 57 саобраћајних незгода. Уколико применимо
пропорцију од наведених 65 % на укупан број такси превозника, добијамо да тај
број возача просечно годишње има 0,31 саобраћајну незгоду, што је око 400 незгода
годишње односно 16% такси возача просечно учествује годишње у саобраћајним
незгодама на територији Града Новог Сада.
3.4.

Број и структура такси возача

На основу расположивих података који су коришћени у истраживању (табела 5),
установљено је да је 13 % возача односно њих 197 старије од 60 година где се од тог
броја већина истих налази у пензији. Узимајући ове податке у обзир и поредећи их
са подацима из табеле 3. који се односе на просек превезених путника, добијамо
једну реалност која се односи на то да имамо један не мали број такси возача који
имају више од 60 година, а активно учествују у јавном саобраћају са потенцијално
смањеним возачким способностима.
Интересантан је податак из анкете који није унет у табелу 5, а говори о томе да
је такси превозник који обавља такси превоз 21 година имао једну саобраћајну
незгоду, док је са друге стране возач који две године обавља такси превоз имао 4
саобраћајне незгоде. Овако нешто се објашњава тиме да је за такав вид превоза као
што је јавни такси превоз неопходно саобраћајно искуство и зрелост у погледу
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познавања општих принципа вожње у градским условима. На овакав начин можемо
рећи да је саобраћајно искуство један од битних фактора који су неопходни за
смањење ризика од настајања саобраћајних незгода.
Табела 4.

Старост возача
изражена у годинама
Број такси возача

>80

80-70

69-65

64-60

59-50

49-23

1

6

59

131

495

991

Такси превоз се остварује путничким возилима чији је просек старости 11 година
са годишњом километражом од 44.165 km. Тај податак нам указује да су таква
возила углавном са дотрајалом каросеријом, шасијом, мотором у коме сви делови у
великој мери имају смањене експлоатационе особине са повећаним вибрацијама и
буком. Имајући ово у виду и уколико се на њихову укупну километражу годишње
додају нови, не мали километри, можемо констатовати да се тиме стварају услови
смањене безбедности у саобраћају.
Из истраживања смо установили колико су такси превозници имали
саобраћајних незгода. Више од половине испитаника је изјавило да су имали бар
једну, а постоје подаци о превозницима који су имали и по шест. То се објашњава
тиме да такси превозници, учествујући у градском саобраћају, бораве у својим
возилима дневно око 10,5 h и стварају погодан терен за настанак незгода не
обазирући се на препоручено време од 8 сати за обављање своје делатности. Вођени
су жељом да остваре што већеприходе. Ово представља забрињавајући податак који
нам говори да поред тога што су учесници у незгодама, такси превоз ствара и
додатни ризик који се рефлектује и на безбедност путника у возилу и ван њега.
Такси превозници су свакодневно, скоро пола дана, присутни у градском саобраћају
у коме су услови такви да је на малом простору присутан велики број возила која
могу да изазову гужве и стварање колона, што често изазива нервозу, губитак
стрпљења и нетолерантност.
4.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ
ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА У НОВОМ САДУ

4.1.

Предлог мера за такси возаче

Одредити услове који морају да задовоље такси превозници:
 одредити горњу старосну границу за возаче у јавном превозу
 да се у евиденцији саобраћајних незгода уведе подела на такси превоз
како би се стекао увид у број незгода у којима су учествовали такси
возачи, па у складу са тим зависно од тога да ли су их изазвали или не,
повећати свест о тој области и покренути поступак за одређивање
адекватних мера према таквим возачима (забране обављања јавног
превоза путника)
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4.2.

Предлог мера за такси возила








4.3.

Одредити опште прецизне критеријуме за услове које морају да
задовоље возила са којима ће се обављати јавни такси превоз у својству
којег би се једном годишње утврђивало: година производње, стање
каросерије, шасије и општи естетски изглед
Одредити која возила могу да учествују у јавном такси превозу путника,
с обзиром да се масовно увозе возила која су купљена на плацевима где
су дуго стајала, имала више власника и одржавана у нерегистрованим
сервисима, где су поједини конструкциони делови тако заваривани да је
то једва уочљиво а мотори мењани са непровереним половним деловима
Постепено увођење возила која задовољавају прописане „ЕУРО-4“
норме у погледу издувних емисија гасова из мотора и одређивање
периода прилагођавања у коме би се извршила смена возила са старих
на нове норме. Исто тако постепено уводити у такси возила стандардне
опреме за безбедност путника
У данашњем времену овакве мере су у великој мери непопуларне због
великог издвајања новца за набавку оваквих возила, али то се треба
занемарити узимајући у обзир све горе наведено, а то је да такси возила
у знатној мери кроје слику безбедносне карте јавног саобраћаја, као и
немерљиви део који се односи на то да се сачувају људски животи.

Општи услови за предлог мера








ускладити све прописе који су у вези са Законом о безбедности
саобраћаја са Законом о превозу у друмском саобраћају и локалним
Одлукама који регулишу такси превоз путника
поред испита о познавању града Новог Сада, потребно је организовати
посебну обуку за јавни превоз и предавања о основним принципима
вожње у градским условима, као и практично упознавање са улогом
такси превоза у јавном саобраћају које би као резултат имало подизање
свести о схватању ризика по безбедност за све учеснике у саобраћају.

Да се за овај вид превоза оформи посебно одељење које би надгледало
услове и начин рада такси превоза на основу чега би се створиле основне
смернице за стварање прописа који би регулисали ту делатност у
области безбедности саобраћаја а исто тако их применити на остале
Законе и локалне Одлуке како би се добили исти прописи који би
регулисали ову делатност
Да се уведе јединствена база података такси превозника на нивоу целе
Србије како би се стекао потпуни увид у њихову бројност. На тај начин
би се могле правити бројне анализе и извлачили закључци и у сарадњи
са стручним институцијама састављали прописе који би ту област
заокружио у свим законским актима
Организовање надлежних органа из града Новог Сада са суседним
околним општинама (Темерин, Бачка Паланка, Ириг, Рума, Беочин,
Жабаљ, Сремски Карловци) како би се на нивоу матичних општина
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донели јединствени услови за такси возила и такси превознике, а након
тога и евентуално усаглашавање једнаких услова и са осталим
општинама у Војводини, која би представљала заокружену територију
на којој би важили јединствени прописи.
У прилог јединствености и усклађености прописа треба напоменути колико је то
битно у сфери одређивања прекршаја, јер су поједине ситуације кажњиве по једном
Закону а дозвољене по другом. То ствара једну конфузну слику пред судским
органима, јер окривљени бирају Законе који су им спорну ситуацију дозволили и
бране се тим да је то допуштено.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Сви поремећаји на економском плану који су условили падом животног
стандарда, пропраћени су повећаним интересовањем за обављањем такси превоза
путника. Атрактивност ове делатности огледа се пре свега у могућности да своју
услугу такси возачи наплаћују одмах по њеном извршењу, што у условима
садашњег економског положаја и периода транзиције представља значајну
предност. Обављање такси превоза у граду Новом Саду, поред основне функциједелатности ванлинијског превоза путника, постало је делатност за решавање
нараслих економских и социјалних преоблема грађана. Тако се поред прогнаних и
расељених лица из бивших република СФРЈ, такси превозом баве и бивши радници
приватизованих фабрика, бивши предузетници који су се опробали у различитим
областима привреде, препродавци различитих роба са пијаце, пензионери, бивши
радници СУП-а и ЈНА, као (након измена Закона о приватним предузетницима) и
лица која су отворила радњу из радног односа односно готово сва лица која су из
различитих разлога остала без сталних извора прихода или су им приходи такви да
морају да обављају допунску споредну делатност.
Oва делатност која је регулисана Законом о превозу у друмском саобраћају и
Одлуком о ауто-такси превоза путника у Новом Саду има, према истраживањима из
овог рада, велики утицај на безбедност саобраћаја. То се посебно односи на то да се
ова делатност остварује у условима где важе посебни принципи познавања
саобраћаја која се односе на саобраћајну зрелост и искуство, што представља једно
од неопходних услова које је потребно имати да би се смањили потенцијални узроци
који би довели до настанка саобраћајне незгоде.
Поред тога, овакав превоз се због прописа који их регулишу обавља дотрајалим
возилима, у неким случајевима и до 17 година старости, чија је поузданост за
вршење превоза у великој мери смањена и где је проценат од настанка кварова већи,
што би у градским условима за резултат имало повећање броја ситуација у којем би
долазило до угрожавања безбедности свих учесника у саобраћају.
Такси превоз као вид јавног превоза путника због услова које доносе
транзициони периоди постаје све масовнији што га чини једним од главних
учесника у градском саобраћају и спада у посебну групу која је свакодневно
присутна као учесник, а носи повећан степен ризика како у безбедности осталих
учесника у саобраћају, тако и у самој безбедности путника који се превозе у њима.
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Ƕǯǿ ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
țȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
Ƕǯǿ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȐȓȜȚȎțȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
Ƕǯǿ ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ


ɉɍɉȺɇɑȿȼɈ

ɉɍɁȺȽɊȺȾ
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɉɍɒȺȻȺɐ

ɉɍɉɈɀȺɊȿȼȺɐ
ɉɍ
ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
ɉɍȻɈɊ

ɉɍȼȺȴȿȼɈ
ɉɍ
ɄɊȺȽɍȳȿȼȺɐ
ɉɍȳȺȽɈȾɂɇȺ
ɉɍɍɀɂɐȿ

ɉɍɑȺɑȺɄ
ɉɍɁȺȳȿɑȺɊ
ɉɍ
ɄɊȺȴȿȼɈ ɉɍɄɊɍɒȿȼȺɐ

ɉɍ
ɉɊɂȳȿɉɈȴȿ

ɉɍɇɂɒ

ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ

ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ

ɉɍɉɂɊɈɌ

Ʌɟɩɨɫɚɜɢʄ

ɉɟʄ

Ɂɜɟɱɚɧ
Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ɂɭɛɢɧ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɉɨɬɨɤ
ɉɨɞɭʁɟɜɨ
ȼɭɱɢɬɪɧ
ɂɫɬɨɤ
Ɉɛɢɥɢʄ
ɋɪɛɢɰɚ
ɉɪɢɲɬɢɧɚ
Ʉɥɢɧɚ

Ƚɥɨɝɨɜɚɰ Ʉɨɫɨɜɨ
ɉɨʂɟ

Ⱦɟɱɚɧɢ

ɇɨɜɨ
Ȼɪɞɨ

ɉɍɅȿɋɄɈȼȺɐ

Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ʉɚɦɟɧɢɰɚ

Ʌɢɩʂɚɧ
Ɉɪɚɯɨɜɚɰ
ɋɭɜɚ
Ɋɟɤɚ

ȭɚɤɨɜɢɰɚ

ɉɍȼɊȺȵȿ

Ƚʃɢɥɚɧɟ
ɍɪɨɲɟɜɚɰ ȼɢɬɢɧɚ
Ʉɚɱɚɧɢɤ

ɉɪɢɡɪɟɧ

Ƚɨɪɚ

EVO]RUJ

ǶǻǲǶǸǮȀǼǾǯǳǵǯǳǲǻǼǿȀǶǿǮǼǯǾǮǪǮǧǮ

ǽȞȜȤȓțȎȠȡȝȜȠȞȓȏȓȟȖȑȡȞțȜȟțȖȣȝȜȵȎȟȓȐȎ
țȎȕȎȒȷȖȚȟȓȒȖȦȠȖȚȎȡȝȡȠțȖȥȘȖȚ
ȎȡȠȜȚȜȏȖșȖȚȖȒȜȟȠȎȐțȖȚȐȜȕȖșȖȚȎ
ȒȜȠȜțȓ 
ȡțȎȟȓȶȡȵȓȟȓțȑȜȒ

ɉɍ
ɋɍȻɈɌɂɐȺɉɍɄɂɄɂɇȾȺ

ɉɍɋɈɆȻɈɊ



ɉɍ
ɁɊȿȵȺɇɂɇ

ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ

ɉɍɋɊȿɆɋɄȺ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ

Ƕǯǿ

ȐȞșȜȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

Ƕǯǿ ȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȟȞȓȒȷȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
Ƕǯǿ ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
țȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
Ƕǯǿ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȐȓȜȚȎțȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
Ƕǯǿ ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ


ɉɍɉȺɇɑȿȼɈ

ɉɍɁȺȽɊȺȾ
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɉɍɒȺȻȺɐ

ɉɍɉɈɀȺɊȿȼȺɐ
ɉɍ
ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
ɉɍȻɈɊ

ɉɍȼȺȴȿȼɈ
ɉɍ
ɄɊȺȽɍȳȿȼȺɐ
ɉɍȳȺȽɈȾɂɇȺ
ɉɍɍɀɂɐȿ

ɉɍɑȺɑȺɄ
ɉɍɁȺȳȿɑȺɊ
ɉɍ
ɄɊȺȴȿȼɈ ɉɍɄɊɍɒȿȼȺɐ

ɉɍ
ɉɊɂȳȿɉɈȴȿ

ɉɍɇɂɒ

ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ

ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ

ɉɍɉɂɊɈɌ

Ʌɟɩɨɫɚɜɢʄ

ɉɟʄ

Ɂɜɟɱɚɧ
Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ɂɭɛɢɧ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɉɨɬɨɤ
ɉɨɞɭʁɟɜɨ
ȼɭɱɢɬɪɧ
ɂɫɬɨɤ
Ɉɛɢɥɢʄ
ɋɪɛɢɰɚ
ɉɪɢɲɬɢɧɚ
Ʉɥɢɧɚ

Ƚɥɨɝɨɜɚɰ Ʉɨɫɨɜɨ
ɉɨʂɟ

Ⱦɟɱɚɧɢ

ɇɨɜɨ
Ȼɪɞɨ

ɉɍɅȿɋɄɈȼȺɐ

Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ʉɚɦɟɧɢɰɚ

Ʌɢɩʂɚɧ
Ɉɪɚɯɨɜɚɰ
ɋɭɜɚ
Ɋɟɤɚ

ȭɚɤɨɜɢɰɚ

ɉɍȼɊȺȵȿ

Ƚʃɢɥɚɧɟ
ɍɪɨɲɟɜɚɰ ȼɢɬɢɧɚ
Ʉɚɱɚɧɢɤ

ɉɪɢɡɪɟɧ

Ƚɨɪɚ

EVO]RUJ

ǶǻǲǶǸǮȀǼǾǯǳǵǯǳǲǻǼǿȀǶǿǮǼǯǾǮǪǮǧǮ
ɉɍ
ɋɍȻɈɌɂɐȺɉɍɄɂɄɂɇȾȺ

ǽȞȜȤȓțȎȠȝȞȓȘȜȞȎȥȓȷȎȏȞȕȖțȓȕȎțȎȵȚȎȷȓ
NPKȝȡȠțȖȥȘȖȣȎȡȠȜȚȜȏȖșȎ
ȡțȎȟȓȶȡȝȞȜșȓȸȓȑȜȒ

ɉɍɋɈɆȻɈɊ

ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ

ɉɍɋɊȿɆɋɄȺ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ

ȐȞșȜȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

Ƕǯǿ 

ɉɍ
ɁɊȿȵȺɇɂɇ

Ƕǯǿ
Ƕǯǿ
Ƕǯǿ
Ƕǯǿ

ȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȟȞȓȒȷȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
țȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ



ȐȓȜȚȎțȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

ɉɍɉȺɇɑȿȼɈ

ɉɍɁȺȽɊȺȾ
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɉɍɒȺȻȺɐ

ɉɍɉɈɀȺɊȿȼȺɐ
ɉɍ
ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
ɉɍȻɈɊ

ɉɍȼȺȴȿȼɈ
ɉɍ
ɄɊȺȽɍȳȿȼȺɐ
ɉɍȳȺȽɈȾɂɇȺ
ɉɍɍɀɂɐȿ

ɉɍɑȺɑȺɄ
ɉɍɁȺȳȿɑȺɊ
ɉɍ
ɄɊȺȴȿȼɈ ɉɍɄɊɍɒȿȼȺɐ

ɉɍ
ɉɊɂȳȿɉɈȴȿ

ɉɍɇɂɒ

ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ

ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ

ɉɍɉɂɊɈɌ

Ʌɟɩɨɫɚɜɢʄ

ɉɟʄ

Ɂɜɟɱɚɧ
Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ɂɭɛɢɧ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɉɨɬɨɤ
ɉɨɞɭʁɟɜɨ
ȼɭɱɢɬɪɧ
ɂɫɬɨɤ
Ɉɛɢɥɢʄ
ɋɪɛɢɰɚ
ɉɪɢɲɬɢɧɚ
Ʉɥɢɧɚ

Ƚɥɨɝɨɜɚɰ Ʉɨɫɨɜɨ
ɉɨʂɟ

Ⱦɟɱɚɧɢ

ɇɨɜɨ
Ȼɪɞɨ

ɉɍɅȿɋɄɈȼȺɐ

Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ʉɚɦɟɧɢɰɚ

Ʌɢɩʂɚɧ
Ɉɪɚɯɨɜɚɰ
ɋɭɜɚ
Ɋɟɤɚ

ȭɚɤɨɜɢɰɚ

ɉɍȼɊȺȵȿ

Ƚʃɢɥɚɧɟ
ɍɪɨɲɟɜɚɰ ȼɢɬɢɧɚ
Ʉɚɱɚɧɢɤ

ɉɪɢɡɪɟɧ

Ƚɨɪɚ

EVO]RUJ

ǶǻǲǶǸǮȀǼǾǯǳǵǯǳǲǻǼǿȀǶǿǮǼǯǾǮǪǮǧǮ
ɉɍ
ɋɍȻɈɌɂɐȺɉɍɄɂɄɂɇȾȺ

ǽȞȜȤȓțȎȠȝȞȓȘȜȞȎȥȓȷȎȏȞȕȖțȓȕȎțȎȵȚȎȷȓ
NPKȝȡȠțȖȥȘȖȣȎȡȠȜȚȜȏȖșȎ
ȡțȎȟȓȶȡȵȓȟȓțȑȜȒ

ɉɍɋɈɆȻɈɊ

ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ

ɉɍɋɊȿɆɋɄȺ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ

ȐȞșȜȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

Ƕǯǿ 

ɉɍ
ɁɊȿȵȺɇɂɇ

Ƕǯǿ
Ƕǯǿ
Ƕǯǿ
Ƕǯǿ



ȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ



ȟȞȓȒȷȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
țȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȐȓȜȚȎțȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓȒțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

ɉɍɉȺɇɑȿȼɈ

ɉɍɁȺȽɊȺȾ
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɉɍɒȺȻȺɐ

ɉɍɉɈɀȺɊȿȼȺɐ
ɉɍ
ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
ɉɍȻɈɊ

ɉɍȼȺȴȿȼɈ
ɉɍ
ɄɊȺȽɍȳȿȼȺɐ
ɉɍȳȺȽɈȾɂɇȺ
ɉɍɍɀɂɐȿ

ɉɍɑȺɑȺɄ
ɉɍɁȺȳȿɑȺɊ
ɉɍ
ɄɊȺȴȿȼɈ ɉɍɄɊɍɒȿȼȺɐ

ɉɍ
ɉɊɂȳȿɉɈȴȿ

ɉɍɇɂɒ

ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ

ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ

ɉɍɉɂɊɈɌ

Ʌɟɩɨɫɚɜɢʄ

ɉɟʄ

Ɂɜɟɱɚɧ
Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ɂɭɛɢɧ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɉɨɬɨɤ
ɉɨɞɭʁɟɜɨ
ȼɭɱɢɬɪɧ
ɂɫɬɨɤ
Ɉɛɢɥɢʄ
ɋɪɛɢɰɚ
ɉɪɢɲɬɢɧɚ
Ʉɥɢɧɚ

Ƚɥɨɝɨɜɚɰ Ʉɨɫɨɜɨ
ɉɨʂɟ

Ⱦɟɱɚɧɢ

ɇɨɜɨ
Ȼɪɞɨ

ɉɍɅȿɋɄɈȼȺɐ

Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ʉɚɦɟɧɢɰɚ

Ʌɢɩʂɚɧ
Ɉɪɚɯɨɜɚɰ
ɋɭɜɚ
Ɋɟɤɚ

ȭɚɤɨɜɢɰɚ

ɉɍȼɊȺȵȿ

Ƚʃɢɥɚɧɟ
ɍɪɨɲɟɜɚɰ ȼɢɬɢɧɚ
Ʉɚɱɚɧɢɤ

ɉɪɢɡɪɟɧ

Ƚɨɪɚ

EVO]RUJ

ǶǻǲǶǸǮȀǼǾǯǳǵǯǳǲǻǼǿȀǶǿǮǼǯǾǮǪǮǧǮ
ɉɍ
ɋɍȻɈɌɂɐȺɉɍɄɂɄɂɇȾȺ

ǽȞȜȟȓȥțȎȏȞȕȖțȎȝȡȠțȖȥȘȖȣȎȡȠȜȚȜȏȖșȎ
ȡțȎȟȓȶȡȝȞȜșȓȸȓȑȜȒ

ɉɍɋɈɆȻɈɊ
ǶǯǿǼǱǾǮǻǶȅǳǩǳ

ǶǯǿǼǱǾNPK
ǼǱǾNPKǶǯǿǼǱǾNPK
ǼǱǾNPKǶǯǿǼǱǾNPK
ǼǱǾNPKǶǯǿ
ǼǱǾ

ɉɍ
ɁɊȿȵȺɇɂɇ

ɉɍɇɈȼɂɋȺȾ

ɉɍɋɊȿɆɋɄȺ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ

ȐȞșȜȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȐȖȟȜȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȟȞȓȒȷȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
țȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ
ȐȓȜȚȎțȖȟȘȎȐȞȓȒțȜȟȠțȖȐȜȎ
ȖțȒȖȘȎȠȜȞȎȏȓȕȏȓțȜȟȠȖȟȎȜȏȞȎȸȎȵȎ

ɉɍɉȺɇɑȿȼɈ

ɉɍɁȺȽɊȺȾ
ȻȿɈȽɊȺȾ

ɉɍɒȺȻȺɐ

ɉɍɉɈɀȺɊȿȼȺɐ
ɉɍ
ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
ɉɍȻɈɊ

ɉɍȼȺȴȿȼɈ
ɉɍ
ɄɊȺȽɍȳȿȼȺɐ
ɉɍȳȺȽɈȾɂɇȺ
ɉɍɍɀɂɐȿ

ɉɍɑȺɑȺɄ
ɉɍɁȺȳȿɑȺɊ
ɉɍ
ɄɊȺȴȿȼɈ ɉɍɄɊɍɒȿȼȺɐ

ɉɍ
ɉɊɂȳȿɉɈȴȿ

ɉɍɇɂɒ

ɉɍɉɊɈɄɍɉȴȿ

ɉɍ
ɇɈȼɂɉȺɁȺɊ

ɉɍɉɂɊɈɌ

Ʌɟɩɨɫɚɜɢʄ

ɉɟʄ

Ɂɜɟɱɚɧ
Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ɂɭɛɢɧ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɉɨɬɨɤ
ɉɨɞɭʁɟɜɨ
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DrugRead®

www.securetec.net/drugwipe

Test na licu mesta, oralno utvrdjivanje prisustva droge
Brzi test i rucni uredjaj sa jednostavnim tumacenjem
Objektivna analiza i dokumentacija rezultata testiranja

DrugWipe® 5 S

DrugWipe® - Drive clean!

we detect to protect
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Проценат употребе заштитних система
за децу до 12 година старости
- у насељу, пролеће 2014. год -
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