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Резиме: Последњих година, рад на управљању безбједности саобраћаја, на свјетском нивоу,
доживљава велику експанзију. Кључ успјешног управљања безбједношћу саобраћаја лежи у
квантификовању сваког елемента система. Под квантификовањем се прије свега
подразумијева, дефинисање постојећег стања и процјена будућег стања на основу
вриједности одређених показатеља. Успјешно управљање безбједношћу саобраћаја у
Републици Српској подразумијева између осталог, поређење са другим земљама, а све у циљу
утврђивања недостатака у успостављеном систему управљања, а затим предлагања кључних
мјера за унапређење безбједности саобраћаја на ниво Европске Уније. У складу са тим,
предмет овог рада је упоредна анализа индикатора перформанси безбједности саобраћаја у
Републици Српској и одабраним земљама Европске Уније. Добијени резултати указују на
стање појединих индикатора на нивоу Републике Српске, али исто тако се односе и на
локалне заједнице.
Кључне ријечи: безбједност саобраћаја, индикатори, праћење, одабране земље
Abstract: In recent years, work on the management of traffic safety at global level, experiencing a
large expansion. The key to successful management of traffic safety lies in quantifying each element
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of the system. Under quantifying primarily entails defining the current state and future state
assessment based on the values of certain indicators. Successful management in the field of traffic
safety in the Republic of Srpska implies comparison with other countries with the aim of determining
deficiencies in the management, and key measures to improve traffic safety at the level of the
European Union. The subject of this paper is a comparative analysis of road safety performance
indicators in the Republic of Srpska and selected countries of the European Union.
Keywords: traffic safety, indicators, conducting, managment, improvement

1.

УВОД

Број погинулих као посљедица саобраћајних незгода наставља да расте,
достигавши број од 1,35 милиона страдалих у 2016. години (WHO, 2018). Повреде
у друмском саобраћају су сада водећи узрок смрти за дјецу и младе особе узраста
од 5-29 година, што указује на потребу преиспитивања успјешности активности
спроведених у оквиру акционог плана декаде акција у безбједности саобраћаја, као
и кориговања актуелних стратегија безбједности саобраћаја. Такође, страдања у
саобраћају су осми водећи узрок смрти за све старосне категорије (WHO, 2018).
Спровођење закона и усвајања стандарда безбједности - као што су употреба
сигурносних појасева за путнике у возилу на предњим и задњим сједиштима, остаје
изазов у многим дјеловима свијета.
Смрти и повреде настале у саобраћајним незгодама и даље представљају
озбиљан проблем на глобалном нивоу и садашњи трендови показују да ће то и даље
бити случај у блиској будућности. Међутим, убрзавање напретка може да се
постигне кроз интегрисани приступ који укључује успостављање и спровођење
ефикасних мјера, као што су стандарди безбједности за путеве и возила,
законодавство у циљу смањења високоризичног понашања у саобраћају, као што је
прекорачење брзине, као и обезбјеђивање благовременог и професионалног
приступа према прекршиоцима закона. Кључ овог приступа је доступност
поузданих и свеобухватних података о стању безбједности саобраћаја,
прекршиоцима, као и праћење степена ризика настанка саобраћајних незгода.
У посљедње вријеме у области безбједност саобраћаја постављају се питања о
томе да ли је могуће оцијенити стање безбједности саобраћаја одговарајућим
показатељем, индикатором и слично, који ће у себи на неки начин садржати и
информације о утицају одређеног елемента на ниво безбједности саобраћаја. У том
циљу развијени су индикатори перформанси безбједности саобраћаја.
Индикатори перформанси безбједности саобраћаја представљају мјеру која
описује перформансе система безбједности саобраћаја и по правилу имају веома
јаку везу са коначним излазима из система безбједности саобраћаја, односно са
бројем и посљедицама саобраћајних незгода (Пешић et al., 2013).
Европски савјет за безбједност саобраћаја дефинише индикаторе безбједности
као било коју мјеру узрочно повезану са настанком и посљедицом саобраћајне
незгоде (ETSC, 2001). С обзиром на дефиницију и области ризика у саобраћају, као
кључне групе индикатора безбједности саобраћаја у Европи препознати су
индикатори који се односе на алкохол и дроге, брзину, заштитне системе, возила,
инфраструктуру и здравствено збрињавање повријеђених. (Смаиловић и др., 2017)
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2017. године и у Републици Српској је у складу са препорукама пројекта
SAFETYNET успостављена методологија за мјерење и праћење вриједности
кључних индикатора безбједности саобраћаја који су препознати у развијеним
земљама, (Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности
саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко управљање
безбједношћу саобраћаја“, Саобраћајни факултет Добој, 2017). Сагледавајући,
уважавајући и анализирајући најбољу свјетску праксу, као и примјере у ближем
региону у погледу избора кључних индикатора безбједности саобраћаја, а посебно
препоруке пројекта SAFETYNET (између осталог, пројекат се у једном дијелу бави
развојем индикатора безбједности саобраћаја, кроз најбољу свјетску праксу
(Safetynet Deliverable 3.1 - State of the art Report on Road Safety Performance Indicators
– Vis et al., 2005), кроз теорију индикатора безбједности саобраћаја (Safetynet
Deliverable 3.6 - Road Safety Performance Indicators Theory – Hakkert et al., 2006) и
кроз Упутство о индикаторима безбједности саобраћаја (Safetynet Deliverable 3.8 Road Safety Performance Manual – Hakkert et al., 2007)), као и имплементирајући
резултате истраживања спроведених за потребе наведеног пројекта, индикатори су
систематизовани на индикаторе који се односе на:
• Организацију и управљање безбједношћу саобраћаја,
• Путеве,
• Возила,
• Алкохол и дроге,
• Брзину,
•
Заштитне системе и
• Здравствено збрињавање.
Значај индикатора перформанси безбједности саобраћаја састоји се у
дефинисању кључних области дјеловања, препознавању одговорних субјеката за
стање одређеног индикатора и поређењу са стањем у развијеним земљама. У складу
са тим, у раду је извршено поређење одабраних индикатора перформанси
безбједности саобраћаја у Републици Српској са одабраним земљама Европске
Уније.
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

За потребе пројекта „Методологија за мјерење и праћење индикатора
безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко
управљање безбједношћу саобраћаја“ који је спровео Саобраћајни факултет у
Добоју, извршено је теренско истраживање индикатора безбједности саобраћаја у
вези заштитних система и то:
• % употребe сигурносних појасева возача у путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t),
• % употребe сигурносних појасева сувозача у путничким аутомобилима
и доставним возилима (до 3,5t),
• % употребе сигурносних појасева на задњим сједиштима у путничким
аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t),
• % употребe дјечијих сједишта за дјецу до 3 године старости,
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•
•
•
•

% употребе сигурносних појасева, односно дјечијих сједишта за дјецу
од 3 до 12 година старости,
% употребе мобилног телефона током вожње
% проценат употребе дневних свјетала на путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t) и
% употребе заштитних кацига мопедиста и мотоциклиста.

Теренско истраживање спроведено је у периодима од 6.07.2017. до 20.07.2017. и
од 22.07.2017. до 24.07.2017. године, при чему су мјерења вршена само у дневним
условима одвијања саобраћаја. Снимање свих посматраних индикатора вршено је
радним данима, и то: уторком, сриједом или четвртком према дефинисаном начину
мјерења сваког индикатора појединачно.
На основу података прикупљених теренским истраживањем, изведени су
сљедећи индикатори безбједности саобраћаја:
• % употребе сигурносних појасева на предњим и задњим сједиштима у
путничким аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t),
• % употребе заштитних кацига мопедиста и мотоциклиста,
• % употребе заштитних система за дјецу до 12 година старости.
(Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора
безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за
стратешко управљање безбједношћу саобраћаја“)
У наставку овог рада приказани су резултати теренског истраживања за
индикаторе који се односе на % употребе сигурносних појасева на предњим и
задњим сједиштима у путничким аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t) и %
употребе заштитних система за дјецу до 12 година старости. Након тога ови
индикатори су упоређени са вриједностима индикатора за одабране земље Европске
Уније и региона.
Међу посматраним одабраним земљама Европске Уније су: Аустрија, Белгија,
Хрватска, Чешка, Данска, Њемачка, Естонија, Француска, Грчка, Мађарска,
Италија, Пољска и Словенија, а из региона је поређење вршено са Србијом.
Вриједности анализираних индикатора за набројане земље преузети су из Глобалног
извјештаја о безбједности саобраћаја Свјетске здравствене организације за 2018.
годину. Потребно је нагласити да поређени индикатори за поједине земље нису
доступни за 2017-18. годину, па је тако у Глобалном извјештају приказана
вриједност индикатора за: Аустрију из 2016. године, Белгију из 2015. године,
Хрватску из 2015. године, Чешку из 2016. године, Данску из 2012. године, Естонију
из 2016. године, Француску из 2016. године, Њемачку из 2015. године, Грчку из
2009. године, Мађарску из 2015. године, Италију из 2015. године, Пољску из 2015.
године, Словенију и Србију из 2016. године.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Коришћење сигурносних појасева током вожње представља ефикасан начин да
се смањи ризик од фаталних и тешких повреда у саобраћајним незгодама на
путевима. Ефекат коришћења сигурносних појасева на предњим сједиштима је око
40% (смањују број смртних случајева у судару возила за 40%), док је ефекат
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коришћења сигурносних појасева на задњим сједиштима недовољно истражен
(Липовац и др., 2014). У Републици Српској у спроведеном теренском истраживању
посматрано је укупно 6.827 возача путничких и доставних возила до 3,5t. Од тог
броја, њих 4.431 (64,9%) је користило сигурносни појас. У спроведеном
истраживању посматрано је укупно 3.634 сувозача (њих 66,4 % је користило
сигурносни појас) у путничким и доставним возилима до 3,5t, што укупно чини
узорак од 10.461 путника на предњем сједишту путничких и доставних возила до
3,5t. Од овог броја њих 6.845 је користило сигурносни појас на предњим сједиштима
путничких и доставних возила до 3,5t, а што чини проценат од 65,4% оних који
користе сигурносни појас на предњим сједиштима путничких и доставних возила
до 3,5t (Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности
саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко управљање
безбједношћу саобраћаја“).
Анализирајући индикатор употребе појаса током вожње путника на задњем
сједишту добијен је резултат да од 2.091 путника, колико је укупно уочено
приликом теренског истраживања, тек њих 354 је користило сигурносни појас,
односно 16,9%. Овдје је важно напоменути да у укупном броју путника који користе
сигурносни појас на задњим сједиштима учествују и дјеца до 12 година. Када се
изузму дјеца долази се до податка да у Републици Српској тек 59 одраслих особа,
односно 5,2% од укупног броја посматраних путника на задњем сједишту користи
сигурносни појас током вожње.
Када је ријеч о дјеци до 12 година старости, спроведено истраживање показује
да у узорку од 954 дјеце, узраста до 12 година, њих 295, односно 30,9% је користило
заштитне сједалице (Пројекат „Методологија за мјерење и праћење индикатора
безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко
управљање безбједношћу саобраћаја“).
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Слика 1. Проценат употребе сигорносног појаса на предњем и задњем сједишту

У табели 1. приказан је проценат употребе сигурносних појасева на предњем и
задњем сједишту путничких аутомобила, као и проценат употребе дјечијих
сједалица у возилима, за одабране земље Европске Уније и Србију.
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Табела 1. Проценат употребе сигурносних појасева за путнике у возилу на
предњем и задњем сједишту и дјечијих сједалица у земљама ЕУ (и Србији)
% употребе
% употребе
% употребе појаса
појаса на задњем
Земље ЕУ
дјечијих сједалица
на предњем сједишту
сједишту
Аустрија
95
93
97
Белгија
92
86
89
Хрватска
62
14
Чешка
98
72
Данска
96
91
97
Естонија
97
82
98
Француска
98
88
Њемачка
98
99
98
Грчка
74
23
67
Мађарска
83
39
67
Италија
62
15
38
Пољска
96
76
93
Словенија
92
69
Србија
75
10
28

На дијаграму 2. приказана је упоредна анализа употребе сигурносних појасева
на предњем сједишту у Републици Српској и одабраним земљама.

Слика 2. Проценат употребе сигирносних појасева на предњем у Републици Српској и
земљама ЕУ

Према доступним подацима за посматране одабране земље и Републику Српску,
највећи проценат употребе сигурносних појасева на предњем сједишту је у Чешкој,
Француској и Њемачкој и износи 98%, док је најмањи у Хрватској и Италији и
износи 62%. Република Српска се по проценту употребе сигурносних појасева на
предњим сједиштима налази испред Хрватске и Италије.
На дијаграму 3. приказана је упоредна анализа употребе сигурносних појасева
на задњим сједишту у Републици Српској и одабраним земљама.
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Слика 3. Проценат употребе сигирносних појасева на задњем сједишту у Републици
Српској и земљама ЕУ

Према доступним подацима за одабране земље из Глобалног извјештаја Свјетске
здравствене организације, највећи проценат употребе сигурносних појасева на
задњем сједишту је у Њемачкој и износи 99%, док је најмањи у Хрватској и износи
14%. Република Српска се по проценту употребе сигурносних појасева на задњим
сједиштима налази испред Хрватске, Италије и Србије.
На дијаграму 4. приказана је упоредна анализа дјечијих сједалица у Републици
Српској, одабраним земљама Европске Уније и Србији.

Слика 4. Проценат употребе дјечијих сједалица у Републици Српској и земљама ЕУ

У овом случају највећи проценат употребе дјечијих сједалица је у Њемачкој и
износи 98%, док је најмањи у Србији износи 28%.
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4.

ДИСКУСИЈА

На основу приказаних резултата индикатора употребе заштитних система током
вожње у Републици Српској може се закључити да је у Републици Српској и Србији
најмања употреба сигурносних појасева на задњем сједишту. Осим тога, и
вриједности индикатора употребе сигурносних појасева на предњим сједиштима и
употребе дјечијих сједалица са дјецу до 12 година дају веома ниске и забрињавајуће
резултате.
Када је ријеч о одабраним земљама Европске Уније, идентичан и највећи
проценат употребе сигурносних појасева на предњем сједишту је у Њемачкој,
Чешкој и Француској и износи 98%. Њемачка има највећи проценат употребе
сигурносних појасева и када је ријеч о задњим сједиштима и то 99%, као и највећи
проценат употребе дјечијих сједишта који износи 98%. Исти и уједно најмањи
проценат употребе сигурносних појасева на задњем сједишту је у Италији и
Хрватској и износи 62%. Према доступним подацима Хрватска и Србија имају и
најмањи проценат употребе сигурноснх појасева на задњим сједиштима (14% и
10%). Најмањи проценат употребе дјечијих сједалица у возилу у одабраним
земљама Европске Уније је у Италији и он износи 38%. За Хрватску, Чешку,
Француску и Словенију у Глобалном извјештају о безбједности саобраћаја за 2018.
годину Свјетске здравствене организације нису доступни подаци о употреби
дјечијих сједалица.
Приликом упоредне анализе индикатора употребе сигурносних појасева у
Републици Српској и одабраних земаља Европске Уније дошло се до резултата да,
према доступним подацима, Република Српска има већи проценат употребе
сигурносних појасева и на предњим и на задњим сједиштима од Италије и Хрватске.
Међутим, Република Српска има најмањи проценат употребе дјечијих сједалица за
дјецу до 12 година. Овдје је важно нагласити да за Хрватску, која је заузела
последње мјесто приликом упоредне анализе доступних података о употреби
сигурносних појасева на предњем и задњем сједишту не постоје доступни подаци о
употреби дјечијих сједалица. Италија, која је према добијеним подацима имала
мањи проценат употребе сигурносних појасева на предњем и задњем сједишту, у
односу на Републику Српску, има већи проценат употребе дјечијих сједалица.
Када је ријеч о земљама које имају већи проценат употребе сигурносних појасева
на предњим и задњим сједиштима најближа Републици Српској је Грчка. Међутим,
овдје је важно нагласити да су за Грчку анализирани резултати из 2009. године, док
су анализирани подаци за Републику Српску из 2017. године. Република Српска је
по употреби дјечијих сједалица најприближнија Италији, која има нешто већи
проценат употребе дјечијих сједалица у возилима, у односу на Републику Српску.
5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Резултати добијени упоредном анализом вриједности индикатора показују да су
у Републици Српској најниже вриједности употребе заштитних система за дјецу, у
поређењу са одабраним земљама Европске Уније.
Иза Републике Српске су по проценту употребе сигурносних појасева у
одабраним земљама Европске Уније само Италија и Хрватска, али треба нагласити
да се Република Српска налази знатно иза водеће Њемачке.
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У односу на друге земље, осим Хрватске и Италије, Република Српска значајно
заостаје у примјени сигурносних појасева на предњим и задњим сједиштима, што
указује на потребу провођења активности са циљем подизања свијести о значају
употребе сигурносних појасева и дјечијих сједалица.
Кључни партнери за глобалну безбједност на путевима слажу се да је сада прави
тренутак за убрзано улагање у безбједност на путевима у неразвијеним и средње
развијеним земљама, као и за развој одрживих стратегија и програма безбједности
на путевима који би преиспитали однос учесника у саобраћају, подстакли
коришћење јавног превоза и промијенили приступ мјерењу националног напретка у
политици транспорта. Главни фактори ризика су схваћени у оној мјери у којој су
обезбијеђене ефикасне методе за њихово рјешавање. Сарадничка структура је
успостављена како би окупила кључне међународне субјекте, финансијере, цивилна
удружења, а утврђен је и начин финансирања за подршку убрзаном улагању и
активностима. Политичка воља и адекватни финансијски ресурси су кључни
елементи који још увијек недостају (Липовац и др., 2014)
Приказане вриједности посматраних индикатора на нивоу Републике Српске су
заправо одраз стања ових индикатора у локалним заједницама. Стога, да би се
вриједности ових индикатора приближиле нивоу у земљама Европске Уније,
потребно је предузети различите ефикасне мјере, прије свега на локалном нивоу.
Приоритет Републике Српске, у овом тренутку, представља унапређење нивоа
безбједности саобраћаја у виду повећања процента возача који поштују прописе у
вези употребе сигурносних појасева на предњим и задњим сједиштима, као и
безбједног превожења дјеце у возилима, посебно ако се има у виду да Република
Српска има најмањи проценат употребе дјечијих сједалица, у односу на развијене
државе са којима је вршено поређење у овом раду. У усвојеној методологији
предложено је мјерење индикатора везаних за системе заштите и понашање
учесника у саобраћају (брзина и алкохол) два пута годишње. Исто то се може
планирати и спроводити кроз различите пројекте, рад полицијских управа и савјета
за безбједност саобраћаја на нивоу локалних заједница и периодично објављивати
добијене резултате. На овај начин би се подстакло „такмичење“ између локалних
заједница (полицијских управа) ко има боље вриједности индикатора, а све са
циљем побољшања нивоа безбједности саобраћаја на путевима у посматраним
јединицама.
Примјеном кампања, најбоље провјерене праксе из одабраних земаља и других
мјера за подизање свијести о значају правилног понашања у саобраћају и употребе
сигурносних појасева и дјечијих сједалица могуће је утицати на ниво безбједности
саобраћаја најприје на локалном, а затим и на ширем нивоу. Дакле, једино радом у
складу са већ добро познатом крилатицом „мисли глобално, дјелуј локално“ могуће
је достићи ниво безбједности саобраћаја у земљама Европске Уније.
6.
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