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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
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
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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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ИНДИКАТОРИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ПУТНУ
МРЕЖУ-ПРИМЈЕР МЈЕРЕЊА ПОЈЕДИНИХ ИНДИКАТОРА
ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATORS (SPI’S) FOR ROAD
NETWORK -EXAMPLE OF MEASUREMENT SOME OF THE
INDICATORS
Мирослав Ђерић1, Бојан Марић2, Зоран Андрић3
Резиме: Путна мрежа, односно путеви представљају значајне ресурсе и најважније јавне
инвестиције једне земље. Свака саобраћајна дионица има двоструки задатак, да обезбиједи
ефикасно саобраћајно повезивање и у исто вријеме омогући приступачност до локација у
непосредном окружењу пута. Ови задаци су контрадикторни, те је потребно рационално
уравнотежење истих. Наиме, достизање захтијеване ефикасности и очување безбједности у
саобраћајном току има за посљедицу већу контролу приступа, а супротно повећан број
приступа по километру пута негативно утиче на безбједност учесника и смањење самог
капацитета пута. Густина приступа за ванградску путну мрежу односно број приступа по
километру пута је један од индикатора безбједности саобраћаја који мјери квалитет
ванградске путне мреже са аспекта безбједности саобраћаја. У складу са наведеним дат је
примјер мјерења индикатора безбједности саобраћаја „густина приступа за ванградску
путну мрежу односно број приступа по километру пута“, на саобраћајним дионицама на два
магистрална правца у Републици Српској, и то: на дионици „Хан Дервента-Мокро“ на
магистралном путу М19 и на дионици “Добој-Шешлије“ на магистралном путу М17.
Резултати мјерења овог индикатора треба да дају реалну слику постојећег стања
безбједности путне мреже на саобраћајним дионицама које су биле предмет мјерења и
колико исте омогућавају безбједно кретање учесника у саобраћају. Циљ рада јесте
промовисање и приказ мјерења једног од индикатора путне мреже „густина приступа за
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ванградску путну мрежу односно број приступа по километру пута“, која представља
незаобилазан фактор безбједности саобраћаја.
Кључне речи: индикатори безбједности саобраћаја, путна мрежа, контрола приступа.
Abstract: Road network constitute valuable resource and the most important public investment of
a country. Each traffic section has a double task, to provide efficient traffic connections and to
ensure accessibility to the locations at the immediate vicinity of the road. These tasks are
contradictory and a rational balancing between them is necessary. Reaching desired efficiency and
maintaining safety in the traffic flow results in a greater control of access and opposite to it, the
increased access negatively affects safety of participants and leads to reduction in the road
capacity itself. Density of the access for the rural road network or number od access per kilometer
of road is one of the road safety indicators that measures the quality of rural road network from the
aspect of road safety. Тhis paper gives the example of measuring the road safety indicator „density
of the access for the rural road network or number od access per kilometer of road“ for two
sections on two magistral roads in the Republic of Srpska, namely: the section „Han DerventaMokro“ on the magistral road M19 and the section “Doboj-Šešlije“ on the magistral road M17.
The indicator´s measuring results should provide the real insight into the current state of road
network safety on the traffic sections concerned and the extent to which those sections ensure safe
movement of the traffic participants. The objective of paper is to promote and to present the
process of measuring one of the road network indicators „density of the access for the rural road
network or number od access per kilometer of road „which represents the indispensable factor in
contributing to traffic safety.
Keywords: traffic safety indicators, road network, access control.

1.

УВОД

Резолуцијом Уједињених нација (А/РЕС/64/255, од 10.05.2010.године), о
унапређењу безбjедности саобраћаја, промовисана је важност глобалне и
националне координације у свијету, а све у циљу смањења броја погинулих и
трошкова саобраћајних незгода широм свијета. Категоризацијом активности свих
водећих тијела за безбједност саобраћаја (у даљем тексту:БС), утврђене су
приоритетне активности, како на глобалном тако и на националном, односно
локалном нивоу. У складу са истим, на првом мјесту приоритета се налазе начини
и препоруке за оснивање водећих националних тијела за управљање БС. Одмах
затим, наведене су активности које су усмјерене на безбједнију путну мрежу. Тако
се превазилази досадашње схватање по коме до саобраћајних незгода доводе само
грешке возача, односно људски фактор. Примарни циљ употребе индикатора
безбједности саобраћаја (у даљем тексту:ИБС), јесте утврђивање постојећег стања
система БС, односно мјерење перформанси (индикатора) система. Са друге стране,
секундарни циљ примјене ИБС јесте могућност поређења субјеката система БС на
свим нивоима.
Мјерењем ИБС који се односе на квалитет путне мреже, могу се добити
резултати који показују неискоришћеност путне мреже у односу на њену
пројектовану функцију. У вези са претходним, у овом раду је дат примјер мјерења
ИБС „густина приступа за ванградску путну мрежу односно број приступа по
километру пута“, на саобраћајним дионицама на два магистрална правца у
Републици Српској, и то: на дионици „Хан Дервента-Мокро“ на магистралном
путу М19 и на дионици “Добој-Шешлије“ на магистралном путу М17. Резултати
2
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мјерења овог индикатора треба да дају реалну слику постојећег стања безбједности
путне мреже на саобраћајним дионицама које су биле предмет мјерења, са аспекта
броја приступа по километру пута.

2.

ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Постојећи метод праћења и оцјењивања стања БС се заснива искључиво на
подацима о саобраћајним незгодама и посљедицама саобраћајних незгода.
Обзиром на наведено, сматра се да овај метод није хуман (стање се оцијењује тек
када су настале посљедице), научно оправдан (често због малог броја незгода није
могуће примјенити статистички метод), не пружа релевантне и поуздане
информације о томе шта су проблеми БС, нити указује на оптималне контрамјере.
Стога се данас у свијету чине напори да се успостави савремени начин праћења и
оцјењивања стања БС који ће отклонити недостатке традиционалног приступа
(Липовац и др., 2012).
Предност приликом дефинисања ИБС који се односе на квалитет путне мреже
се крије у томе, што нам је у сваком тренутку познат „узорак“ који посматрамо.
Наиме, карактеристике постојеће путне мреже је могуће добити од управљача
пута. Међутим, када су у питању индикатори који су везани за учеснике у
саобраћају, то је много комплексније, јер је потребно обезбиједити
репрезентативност узорка и спровести истраживање над испитаницима.
Al Haji, Г. (2007), је оквирно дефинисао индикаторе који мјере квалитет путне
мреже. Његовим путем су наставили Hakkert, A.S. et al. (2007), који су категорију
ИБС који мјере квалитет путне мреже подијелили у два сегмента: путна мрежа и
карактеристике пута. У првом сегменту су анализирани: типови раскрсница,
категорије путева и њихова функција, док су у другом сегменту између осталог,
посматрани: заступљеност опраштајућих путева и других саобраћајних објеката,
заступљеност путних елемената намијењених за рањиве учеснике у саобраћају, као
и оцјена дионице пута помоћу EuroRAP метода.
Такође, Vis, M.A. и Van Gent, A.L. (2007), су представили двије категорије
ИБС, дијелећи индикаторе на оне који су везани за путну мрежу и оне који су
везани за карактеристике пута. Пратећи њих, извршили су упоредну анализу међу
седам земаља. Предмет анализе су били елементи који одређују путну мрежу (број
становника, типови раскрсница и густина раскрсница), и елементи који одређују
пут (заштитна ограда, ширина коловозне траке, слободне зоне без ограничења и
сл). Надаље, Weijermars, W.A.M. et al. (2008), су представили пилот пројекте
реализоване у четири земље (Холандија, Грчка, Израел и Португал), а тичу се
праћењa ИБС везаних за пут и путну мрежу. Акценат је дат на дефинисање типова
урбаних центара и типова раскрсница. Даље, приликом израде пројеката
рехабилитације саобраћајних објеката треба узимати више у обзир потребе
рањивих учесника у саобраћају. То подразумијева сљедеће: постављање додатних
заштитних ограда, тротоара, зауставних трака, изградња проширења за одмор и
паркинг, постављање неопходне хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације и сл.
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ПУТНА МРЕЖА КАО ИНДИКАТОР БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

3.

Један од ИБС који има утицај на БС је квалитет путне мреже. Приликом
дефинисања индикатора квалитета путне мреже на националном нивоу, треба
водити рачуна о карактеристикама путне мреже и у складу са тим, прилагодити их.
Сличан концепт је потребно примјенити и на локалном нивоу. Претходно
произилази из индивидуалности и специфичности сваке путне мреже (градска,
ванградска), која опет зависи од потреба корисника пута. Густина приступа за
ванградску путну мрежу односно број приступа по километру пута је један од
индикатора безбједности саобраћаја који мјери квалитет ванградске путне мреже
са аспекта безбједности саобраћаја.
ПРИМЈЕР МЈЕРЕЊА ГУСТИНЕ ПРИСТУПА ЗА ВАНГРАДСКУ
ПУТНУ МРЕЖУ (БРОЈ ПРИСТУПА ПО КИЛОМЕТРУ ПУТА)

4.

Као примјер мјерења густине приступа за ванградску путну мрежу односно
броја приступа по километру пута узете су двије саобраћајне дионице на два
различита магистрална путна правца у Републици Српској, и то: на дионици „Хан
Дервента-Мокро“ на магистралном путу М19, укупне дужине 6.700 м и на
дионици “Добој-Шешлије“ на магистралном путу М17, укупне дужине 17.500 м.
Користећи податке преузете са службене интернет странице управљача путева,
ЈП „Путеви Републике Српске“, у табели 1. је дат приказ просјечног годишњег
дневног саобраћаја на посматране двије дионице, у периоду од 2007. до
2011.године.
Табела 1. ПГДС (воз/дан)
Пут
М17
M19

Дионица
ДобојШешлије
Хан
ДервентаМокро

Дужина
дионице

Начин
бројања

2007

ПГДС** (воз/дан)
2008
2009
2010

2011

17.500

РБ*

13414

13497

13392

13211

13251

6.700

РБ*

5485

5424

5417

5301

5224

*РБ-ручно бројање.
**ПГДС-просјечан годишњи дневни саобраћај.
За мјерење густине приступа за ванградску путну мрежу односно броја
приступа по километру пута на посматране двије дионице, као помоћно средство,
служио је посебно у ову сврху израђен радни лист, који је садржавао рубрике које
је требало попунити са сљедећим подацима:
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Број прикључених локалних путева, гдје се под појмом „локални пут“
подразумијевао јавни пут који саобраћајно повезује територију јединице
локалне самоуправе и територију јединице локалне самоуправе са мрежом
других јавних путева,
Број прикључених некатегорисаних путева, гдје се под појмом
„некатегорисани пут“, подразумијевала површина која се користи за
саобраћај и која је доступна већем броју различитих корисника (сеоски,
пољски, шумски и индустријски путеви; путеви на насипима за одбрану од
поплава; прилази на пут, бициклистичке и пјешачке стазе и слично),
Број прикључених улица, гдје се под појмом „улица“ подразумијевао дио
јавног пута у насељу, са тротоаром и ивичњаком, поред којег се најмање с
једне стране налазе редови кућа или група зграда.

Ограничење у раду се односи на податаке о ПГДС, јер су подаци доступни
закључно са 2011. годином. Узимајући у обзир наведени недостатак, за просјечни
годишњи дневни саобраћај на посматраним дионицама су узети доступни подаци,
односно подаци за период од 2007. до 2011.године.
Резултати истраживања који се односе на густину приступа за ванградску путну
мрежу односно број приступа по километру пута на посматраним дионицама су
приказани у табели 2.
Табела 2. Број приступа по километру пута на посматраним дионицама

Пут

М17
M19

Дионица

ДобојШешлије
Хан
ДервентаМокро

Број
Број
прикљуБрој
Број
Дужина
прикључених
чених
прикључених приступа
дионице
некатегорисаних
локалних
улица
по км
путева
путева

17.500

25

256

1

16,1

6.700

4

90

0

14

Да би се могла анализарати густина приступа за ванградску путну мрежу
односно добијени број приступа по километру пута на посматраним дионицама, са
аспекта утицаја истих на безбједност саобраћаја, потребно је на основу ранијих
истраживања имати податак о утицају броја приступних путева (приступа), по
јединици дужине односно километру пута на број саобраћајних незгода.
У том контексту, резултати истраживања која су вршена у САД, указују да
повећање од 6 на 13 приступа по километру пута повећава стопу саобраћајних
незгода за 30% (Тубић et al, 2014). Међутим, ова повезаност варира са разликом у
карактеристикама пута, пројектних брзина, и величине саобраћајних захтјева на
приступима и раскрсницама. Слична истраживања о повезаности броја приступа и
саобраћајних незгода су вршена и у Шпанији, гдје резултати узказују на примјетан
прогресиван раст саобраћајних незгода за број приступа већи од 1,5 приступа по
км (Pardillo et al, 2003).
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Поред ових истраживања, резултати истраживања, реализовани у држави
Колорадо, гдје су испитиване саобраћајне незгоде које су изазване маневрима
возила на приступима ванградских путева, су показали да је њихово учешће у
укупном броју незгода чак 50-60% (www.Icountry.com).
Даље, са повећањем броја приступа по км пута расте број нежељених могућих
конфликата односно конфликтних тачака, већа је густина саобраћајног тока,
успорен је саобраћај, повећава се број саобраћајних незгода, а просјечна брзина
кретања је испод 50 км/х. Са друге стране са ограниченим бројем приступа,
смањује се број могућих нежељених конфликтних тачака, повећава се проток
возила, мања су кашњења, мањи број саобраћајних незгода, а просјечна брзина
кретања је већа и креће се од 60 км/х и више. Уопштено имамо боље
функционисање саобраћајног процеса, побољшану безбједност учесника у
сабраћају, користи власника имовине која се налази уз пут, еколошку корист и др.
У складу са наведеним изведен је општи закључак да, за смањење стопе
саобраћајних незгода на ванградској путној мрежи, број приступа по километру
пута мора бити ограничен, а њихова појава, односно изградња строго
контролисана.
Узимајући у обзир наведено, као и добијене резултате нашег мјерења са
аспекта броја приступа по километру пута на посматраним дионицама, може се
донекле дати оцијена стања на терену. Наиме, у нашем случају, резултати
истраживања су у складу са истраживањима која су обављена у САД и Шпанији, и
и иста показују да се ради о великом броју приступа по километру пута, и то од 14,
на дионици Хан Дервента-Мокро, до 16.1, на дионици Добој-Шеплије.
У прилог наведеном говоре и резултати истраживања (Марић и др., 2014), који
су за посматрани период од 2011-2013.године, показали да двије општине, Пале и
Добој, на чијем подручју се налазе посматране дионице, које су биле предмет
истраживања овог рада, са аспекта јавног и саобраћајног ризика спадају у групу
изузетно небезбједних општина. Овдје свакако треба додати и непостојање
подзаконског прописа „Правилник о начину прикључивања на јавни пут“ којим би
се уредили услови и начин прикључивања на правац магистралних, регионалних и
локалних путева, као и не постојање базе података о тренутном стању на путевима
у Републици Српској, од стране управљача путева, посматрано са аспекта густине
приступа за ванградску путну мрежу односно број приступа по километу пута.
Са друге стране, да би употпуности могли да оцијенимо утицај броја приступа
по километру пута на број саобраћајних незгода, било је потребно да имамо
податке о броју саобраћајних незгода на посматраним дионицама у одређеном
временском периоду, од 2009-2013.године. Нажалост, недостатак овог рада
односно истраживања се и огледа у немогућности добијања података о
саобраћајним незгодама, које су се у периоду од 2009-2013.година, догодиле на
посматраним дионицама. Наиме, подаци о саобраћајним незгодама које објављује
надлежни орган унутрашњих послова и који су јавни, не садрже податке о
саобраћајним незгодама по категорији пута. Такође, поставља се и питање да ли
постојеће базе података о саобраћајним незгодама, које воде органи унутрашњих
послова, садрже податке о броју приступа по километру пута на дионицама.
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5.

ЗАКЉУЧАК

У време свјетске економске кризе све више се напора и активности улаже у
савремене процедуре и принципе „штедње“ државних буџета. Из тог разлога,
развија се савремени приступ унапређења БС који тежи „предуприједити“
саобраћајне незгоде, чиме би се директно утицало на смањење укупних
друштвених трошкова, изражених кроз број погинулих и тешко поврјеђених људи,
материјалну штету, његу после саобраћајне незгоде и сл. Јасно дефинисан метод
мјерења и праћења ИБС који даје процијену квалитета путне мреже са аспекта БС,
још увек није усвојен.
У овом раду је приказан значај мјерења ИБС „густина приступа за ванградску
путну мрежу односно број приступа по километру пута“, на саобраћајним
дионицама на два магистрална правца у Републици Српској, и то: на дионици „Хан
Дервента-Мокро“ на магистралном путу М19, те на дионици “Добој-Шешлије“ на
магистралном путу М17. Узимајући у обзир резултате ранијих истраживања о
утицају број приступа на степен саобраћајних незгода и њиховој повезаности,
добијени резултати, који се односе на густину приступа за ванградску путну
мрежу односно број приступа по километру пута, у конкретном случају за двије
посматране дионице, указују да стање безбједности саобраћаја није
задовољавајуће. Наиме, резултати указују да се ради о изузетно великом броју
приступа по километру пута, и то од 14, на дионици Хан Дервента-Мокро, до 16.1,
на дионици Добој-Шешлије.
Стога би би у наредном периоду, у конкретном случају, требало предузети
активности у циљу смањивања броја приступа на на ванрадској путној мрежи
односно броју приступа по километру пута, а све како би се смањио могући
негативан утицај истих на безбједност саобраћаја.
Као прва активност коју треба реализовати јесте доношење подзаконског
прописа, односно Правилника о начину прикључивања на јавни пут, којим ће се
уредити услови и начин прикључивања на правац магистралних, регионалних и
локалних путева. У оквиру предметног подзаконског прописа, прописати начин
контроле приступа, зависно од категорије пута, а све у циљу спречавања
насумичног прикључивања. Упоредо са истом активношћу потребно је
методолошки осмислити и реализовати истраживања на терену, како би се на
основу формиране базе података постојећих приступа (прикључака), могла
урадити њихова систематизација и класификација. Ова активност се може
релизовати од стране надлежних органа локалне заједнице, у сарадњи са осталим
субјектима БС на нивоу локалне заједнице, као што су управљачи путева. Такође,
у сарадњи са органима унутрашњих послова, формирати базу података која ће
садржавати податке о броју саобраћајних незгода на дионицама које се налазе на
територији једне локалне заједнице, а која ће служити као основа за анализу
утицаја односно могуће повезаности броја приступа по километру пута на
посматраној дионици са бројем саобраћајних незгода.
Даље, у циљу побољшања безбједности саобраћаја са аспекта броја приступа
по километру пута, потребно је саобраћај са локалних и некатегорисаних путева,
уколико је могуће, свести у један сабирни пут, који се прикључује на путеве вишег
ранга. Ова активност се такође може реализовати од стране надлежних органа
локалне заједнице, опет у сарадњи са управљачем пута. На крају, као незаобилазна
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мјера остаје коришћење саобраћајне сигнализације, која ће обезбиједити право
првенства односно приоритета возилима која саобраћају на путевима вишег ранга.
6.
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KONTROLA PRISTUPA I KLASIFIKACIJA PRISTUPA U FUNKCIJI
UTICAJA NA BEZBEDNOST I NIVO USLUGE DEONICA
DVOTRAČNIH PUTEVA
ACCESS CONTROL AND ACCESS CLASSIFICATION IMPACT ON
TRAFFIC SAFETY AND LEVEL OF SERVICE FOR TWO-LANE
Vladan Tubić1, Marijo Vidas2
Rezime:Gustina pristupa na deonicama dvotračnih puteva predstavlja ukupan broj pristupa sa desne
i leve strane po jedinici dužine (km). Ovaj parametar se koristi za predviđanje saobraćajnih nezgoda,
kvantifikovanje uticaja na nivo usluge, vreme putovanja, vremenske gubitke i kao osnova za
donošenje upravljačkih mera. Rezultati velikog broja studija pokazali su da postoji direktna veza
između gustine pristupa i bezbednosti, tj. sa povećanjem gustine pristupa povećava se i broj
saobraćajnih nezgoda, jer se sa povećanjem broja pristupa povećava broj konfliktnih tačaka. Metode
za utvrđivanje gustine pristupa razlikuju se od istraživanja do istraživanja, odnosno, u zavisnosti od
primenjene metodologije, u sam proračun ne uključuju se svi pristupi. Često se u literaturi nailazi
na podelu pristupa u grupe: signalisane i nesignalisane raskrsnice, komercijalne i privatne pristupe,
itd., gde se za proračun gustine pristupa mogu uključiti sve ili samo pojedine grupe. Iz navedenog,
jasno proizilazi da različite grupe pristupa imaju različit stepen uticaja na bezbednost i uslove u
saobraćajnom toku, pa se postavlja pitanje šta ako se pristupi primenom odgovarajućih pokazatelja
klasifikuju, odnosno ako im se u zavisnosti od stepena uticaja dodeli odgovarajuća težinska
vrednost. Na ovaj način bi se omogućilo uključivanje svih postojećih grupa pristupa u proračun
gustine pristupa. U ovom radu će biti prikazane najčešće korišćene metode za utvrđivanje gustine
pristupa, sa osvrtom na naše uslove, posebno na karakteristike prigradskih deonica dvotračnih
puteva, a kao primer biće prikazane deonice državnog puta I reda: Beograd – Obrenovac.
Ključne reči: gustina pristupa, težinski faktori, bezbednost saobraćaja, nivo usluge
Abstract: Access density for sections of two-lane highways represents the total number of accesses
on both sides of the road per unit length (km). This parameter is used for the prediction of traffic
Profesor Tubić Vladan, dipl. inž. saobraćaja, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet,
Vojvode Stepe 305., Beograd, R. Srbija, vladan@sf.bg.ac.rs
2 Asistent Vidas Marijo, dipl. inž. saobraćaja, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet,
Vojvode Stepe 305., Beograd, R. Srbija, m.vidas@sf.bg.ac.rs
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accidents, the quantification of the impact on the level of service, time travel, time loss, and as a
basis for making management decisions. Results of a large number of studies have shown that there
is a direct relationship between the access density and traffic safety. Increased access density
increases the number of traffic accidents. This is caused by larger number of conflict points related
to increased access density. Accesses are often clustered in the following groups: signalized and
unsignalized intersections, commercial and private access, etc., where the access density calculation
may include all or only certain groups. Respectfully different access groups have various impact
degree on the safety and traffic flow conditions. The main question: what would be obtained with
access density with weighted classification by selected indicators. Weights should represent impact
degrees of different access classes. In calculation process of access impacts, proposed classification
always involves all accesses on considered section. In this paper will be presented the most
commonly used methods for determining the access density, with regard to the our conditions, in
particular the characteristics of suburban sections of two-lane highways. Practice example for
sections of the state road network: Beograd – Obrenovac will be also shown.
Keywords: access density, weights, traffic safety, level of service

1.

UVOD

Pristupi su integralni deo drumskog transportnog sistema, nalaze se duž puteva bilo da
su gradski, prigradski ili vangradski putevi. Pristupi variraju u zavisnosti od aktivnosti
koje opslužuju, veličini protoka na njima, razvijenosti posmatranog područja, itd.
Upravljanje pristupom se objašnjava kao sistematska kontrola lokacija, rastojanja,
planiranja, projektovanja i korišćenja pristupnih puteva; kontrolisanje pristupa primenom
razdelnih traka, denivelisanih raskrsnica, i spajanja ulica na puteve; kao i primena u
projektovanju puteva povezana sa pristupima, trakama za ubrzavanje i usporavanje.
Jedan aspekt upravljanja pristupima je i kontrola pristupa. U Sjedinjenim Američkim
Državama (SAD), kontrola pristupa se objašnjava kao ograničenje i regulisanje javnih i
privatnih pristupa na državne, odnosno javne puteve, u skladu sa državnim propisima ili
zakonima (HCM, 2010). Slično, kontrola pristupa znači okolnosti u kojima je pravo
pristupa korisnika ili držaoca zemljišta koje se nalazi pored puta kontrolisano od strane
javnih ustanova, odnosno upravljača puteva.
Za našu zemlju je važno naglasiti da potpuna kontrola pristupa postoji samo na
autoputevima, dok se njena uloga i značaj gubi iz vida kod upravljanja deonicama
dvotračnih puteva (Tubić i Vidas, 2014:243).
Gustina pristupa predstavlja broj pristupa u oba smera po jedinici dužine (km) (HCM,
2010) i predstavlja podatak koji reprezentuje njihov uticaj na uslove u saobraćajnom toku,
odnosno na osnovne parametre saobraćajnog toka.
U svetskim istraživanjima, upravo zbog jasno regulisanih uslova za dobijanje prava na
pristup, definisanim kroz odgovarajuće pravilnike o kontroli pristupa i propisima o
projektovanju pristupa, najčešće se kao ulazni podatak koristi gustina pristupa i svaki
pristup sa aspekta njegovog uticaja na uslove u saobraćajnom toku posmatra se isto.
Na deonicama vangradskih dvotračnih puteva u našoj zemlji zbog haotične
urbanizacije imamo veoma veliki broj pristupa po jedinici dužine za koje ne postoje
istraživanja u svetskoj literaturi, pa se postavlja pitanje da li svaki pristup ima isti uticaj
na uslove u saobraćajnom toku.
U radu će biti prikazani izvodi iz američkog priručnika za geometrijsko projektovanje
pristupa, pravilnika o utvrđivanju uslova za projektovanje i izgradnju priključaka
(pristupa) u BiH, Zakona o javnim putevima R. Srbije, inostrana istraživanja klasifikacije
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pristupa po svom uticaju na saobraćajni tok, predlog klasifikacije pristupa i istraživanje
odrađeno u našim uslovima.
2.

IZVODI IZ PRIRUČNIKA I PRAVILNIKA ZA PROJEKTOVANJE
PRISTUPA
Osnovna funkcija priručnika je ispunjavanje sledećih ciljeva:
 Obezbeđivanje bezbednih uslova za različite kategorije korisnika koje se
mogu pojaviti na pristupu: motorna vozila, biciklisti, pešaci.
 Ispunjavanje zahteva sa aspekta geometrijskog oblikovanja pristupa koji
nastaju kao posledica karakteristika i ograničenja različitih korisnika (vrsta
vozila) i izbegavanje nastanka saobraćajnih problema usled loše geometrije
samog pristupa.
 Izbegavanje lokacija za postavljanje pristupa koje bi dovele do pojave
saobraćajnih problema.
 Zaštita glavnog saobraćajnog toka.

Svaki pristup stvara ukrštanje saobraćajnih tokova, tj. konflikte između različitih
kategorija vozila (motorna vozila, biciklisti, pešaci...). Osnovni cilj dobrog projektovanja
pristupa je traženje balansa koji će smanjiti broj konflikata i na prihvatljiv način zadovoljiti
zahteve za prioritetom na glavnom pravcu i zahteve za pristupom.
Pristupi se najčešće definišu kao privatni putevi koji povezuju državne (javne) puteve
sa zemljištem u neposrednoj blizini, ali se najčešće u inženjerskoj praksi posmatra samo
zona u kojoj se pristup povezuje sa državnim putem.
Pristupi na javni put, u zavisnosti od njihove namene, dele se na (NCHPR Report 659,
2010):
 pristup u funkciji pojedinačnih korisnika, do zemljišta i individualnih
stambenih objekata, koji ne zahtevaju promenu u postojećoj saobraćajnoj
signalizaciji na državnom putu,
 poprečni pristupi koji pod jednakim uslovima koriste više korisnika
(stambene zgrade i blokovi, hoteli, fabrike i sl.),
 uzdužni pristupi koji predstavljaju površine uz objekte pored državnog puta
zbog čije delatnosti dolazi do zadržavanja vozila (SSG, motel, restoran,
prodavnica i sl.).
Dizajn pristupa je najčešće uslovljen upotrebom zemljišta, a okruženje može biti
gradsko, prigradsko i vangradsko. Karakteristike pristupa se razlikuju kod komercijalnih
pristupa i onih koji povezuju privatne posede sa javnim putevima. Ta razlika u nameni
zemljišta se najbolje ogleda kroz razliku u veličini protoka na pristupu i tipova vozila koji
se mogu pojaviti na njemu. U daljem tekstu ćemo se osvrnuti na najvažnije karakteristike
pristupa sa aspekta uticaja na parametre saobraćajnog toka, a koje se moraju istražiti kod
projektovanja pristupa.
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2.1.

Očekivani saobraćajni zahtevi na pristupu

Osnovni koraci kod utvrđivanja saobraćajnih zahteva na pristupu su:
 utvrđivanje tipa korišćenja i veličine zemljišta,
 utvrđivanje saobraćajnih zahteva na glavnom pravcu,
 procena saobraćajnih zahteva na pristupu.
U Tabeli 1. prikazani su primeri procenjenih saobraćajnih zahteva na pristupu u
zavisnosti od korišćenja zemljišta (NCHPR Report 659, 2010).
Tabela 1. Procenjeni saobraćajni zahtevi na pristupu u zavisnosti od korišćenja zemljšta

Korišćenje zemljišta
Šoping centar od 14 000 m²
Manji šoping centar (od 1860 m² do 7000m²),
Stanica za snabdevanje gorivom
Prodavnice
Domaćinstva

Saobraćajni zahtevi
> 400 voz/h
od 61 voz/h do 400 voz/h
od 6 voz/h do 60 voz/h
od 1 voz/h do 5voz/h

Po pravilniku o utvrđivanju uslova za projektovanje i izgradnju priključaka (pristupa)
u BiH jedan od obaveznih delova tehničke dokumentacije za pristup je i podatak o
očekivanom broju i strukturi vozila koja će koristiti pristup, kao i podatak koliko će vozila
iz kog smera skretati na pristup, odnosno izlaziti sa pristupa (Pravilnik o utvrđivanju
uslova za projektovanje i izgradnju priključaka i veza, čl. 13).
2.2.

Lokacija pristupa

Po Američkom priručniku o projektovanju pristupa, postavlja se jedan od osnovnih
postulata, da svako ima pravo na pristup, vezu sa javnim putem, ali to ne podrazumeva u
svakom slučaju direktnu vezu na proizvoljnoj lokaciji.
Osnovne smernice kod donošenja odluke da li će se dozvoliti direktan pristup ili ne su
(NCHPR Report 659, 2010):
 duž glavnih putnih pravaca, ograničiti broj pristupa, ohrabrivati korišćenje
sabirnih saobraćajnica,
 jedan pažljivo lociran i dobro projektovan pristup po lokaciji,
 kada se dve lokacije sa malim saobraćajnim zahtevima nalaze u neposrednoj
blizini dovoljan je jedan zajednički pristup,
 za lokaciju sa velikim saobraćajnim zahtevima najčešće postoji potreba za
više pristupa, a procena ovih potreba mora uključiti proveru uticaja na
bezbednost i uslove u saobraćajnom toku,
 na glavnim državnim putevima broj levih skretanja treba da bude sveden na
minimum.
Pravilnik o utvrđivanju uslova za projektovanje i izgradnju priključaka (pristupa) u
BiH definiše da se pristup na javni put može realizovati samo na mestu na kome je
obezbeđena dovoljna preglednost, gde ograničenje brzine na državnom putu, u cilju
obezbeđivanja dovoljne preglednosti nije dozvoljeno (Pravilnik o utvrđivanju uslova za
projektovanje i izgradnju priključaka i veza, čl. 5).
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Ovaj pravilnik, takođe, definiše i u kojim slučajevima se pojedine lokacije za izgradnju
pristupa isključuju (Pravilnik o utvrđivanju uslova za projektovanje i izgradnju priključaka
i veza, čl. 8):
 u useku ili u neposrednoj blizini tunela i dugih mostova,
 na lokaciji na kojoj je predviđena izgradnja putnih objekata,
 u blizini zona izgrađenih raskrsnica ili postojećih pristupa.
Naš zakon o javnim putevima ovo suštinski važno pitanje obrađuje u Članu 39 koji
glasi (Zakon o javnim putevima, čl. 39):
 Upravljač puta obezbeđuje da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji
broj raskrsnica ili priključaka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni
put, na najmanji mogući broj, a u cilju povećanja kapaciteta i povećanja nivoa
bezbednosti saobraćaja na državnom putu.
3.

OTEŽANA GUSTINA PRISTUPA

Postavlja se pitanje, da li je definicija data u HCM2010 dovoljno dobra, odnosno da li u
analizama uticaja broja pristupa na uslove u saobraćajnom toku, možemo dodeliti isti
uticaj svakom pristupu. U razvijenim zemljama postoje tačno definisani pravilnici o
kontroli pristupa, sa precizno naznačenim uslovima koje je potrebno ispuniti da bi se
realizovao pristup na državni put. U svetskim istraživanjima, upravo zbog jasno
regulisanih uslova za dobijanje prava na pristup, najčešće se koristi ukupan broj pristupa
sa obe strane dvotračnog puta (gustina pristupa) i svaki pristup sa aspekta njegovog uticaja
na uslove u saobraćajnom toku posmatra se isto. Na deonicama vangradskih dvotračnih
puteva u našoj zemlji zbog haotične urbanizacije imamo veoma veliki broj pristupa po
jedinici dužine, za koji ne postoje istraživanja u svetskoj literaturi.
Često se u literaturi nailazi i na podelu pristupa u grupe: signalisane i nesignalisane
raskrsnice, komercijalni i privatni pristupi, itd., gde se za proračun gustine pristupa
uključuju sve ili samo pojedine grupe u zavisnosti od potrebe istraživanja, odnosno u
zavisnosti da li se ispituje uticaj na bezbednost ili na brzinu saobraćajnog toka. Iz
navedenog, jasno proizilazi da različite grupe pristupa imaju različit stepen uticaja na
bezbednost i uslove u saobraćajnom toku, pa se postavlja pitanje šta ako se pristupi
primenom odgovarajućih pokazatelja klasifikuju, odnosno ako im se u zavisnosti od
stepena uticaja dodeli odgovarajuća težinska vrednost. Na ovaj način bi se omogućilo
uključivanje svih postojećih grupa pristupa u proračun gustine pristupa, razvila
jedinstvena metodologija koja bi imala primenu nezavisno od potrebe istraživanja.
Odgovor na ovo pitanje tražiće se kroz dodeljivanje odgovarajućim karakteristikama
samog pristupa težinskih vrednosti. Pod karakteristikama pristupa posmatra se veličina
saobraćaja koji se pojavljuje na pristupu, namene zemljišta u okolini posmatranog
pristupa, geometrije pristupa, položaja tačke povezivanja sa glavnim pravcem (blizina
raskrsnice, horizontalne krivine,...), itd. Cilj ovakve analize jeste identifikacija i
klasifikacija pristupa u odgovarajuće kategorije u zavisnosti od saobraćajno –
eksploatacionih karakteristika samog pristupa, odnosno stepena ometanja glavnog toka.
U Tabeli 2. prikazan je primer proračuna težinskih vrednosti pristupa, koji koristi tačne
geometrijske karakteristike svakog pristupa kroz broj konfliktnih tačaka za svaki tip.
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Ova metodologija definiše 10 osnovnih tipova kao što je prikazano u Tabeli 2. Važno
je napomenuti da je ovaj postupak razvijen u SAD, odnosno određeni broj tipova pristupa
ne postoji u našim uslovima.
Osnovna ideja kod utvrđivanja težinskih vrednosti po tipovima pristupa je definisanje
polaznog tipa pristupa (Tip 1), sa njegovim brojem konfliktnih tačaka, u ovom slučaju je
to 9, i dodeljivanjem težinske vrednosti 1. Za svaki drugi tip pristupa težinska vrednost
se dobija deljenjem broja konfliktnih tačaka za posmatrani tip sa brojem konfliktnih tačaka
Tipa 1 (Saxena, 2010).
Težinska vrednost = (Broj konfliktnih tačaka za posmatranu geometriju pristupa) / 9
Tabela 2. Dodeljene težinske vrednosti tipovima pristupa (Saxena, 2010)

Tip 1

Tip 2

Konf. tačke = 9
Tež. vred. = 1

Konf. tačke =
20
Tež. vred. = 2,2

Tip 6

Konf. tačke = 32
Tež. vred. =3,6

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Konf. tačke = 2

Konf. tačke = 5

Konf. tačke = 5

Tež. vred. = 0,2

Tež. vred. = 0,6

Tež. vred.=0,6

Tip 7

Tip 8

Tip 9

Tip 10

Konf. tačke = 4
Tež. vred. = 0,4

Konf. tačke = 7
Tež. vred. = 0,8

Konf. tačke = 7
Tež. vred. = 0,8

Konf. tačke = 10
Tež. vred. =1,1

Otežana gustina pristupa se proračunava po sledećem obrascu (Saxena, 2010):
Otežana gustina pristupa=(1 * Tip 1) + (2,2 * Tip 2) + (0,2 * Tip 3) + (0,6 * Tip 4) +
(0,6 * Tip 5) + (3,6 * Tip 6) + (0,4 * Tip 7) + (0,8 * Tip 8) + (0,8 * Tip 9) + (1,1 * Tip
10) / dužina deonice
4.

UTICAJ KONTROLE PRISTUPA – PRIMER DRŽAVNOG PUTA I REDA
A2, DEONICA OD UMKE DO OBRENOVCA

Za istraživanje je odabran deo državnog puta IA2 od Umke do Obrenovca zbog
prolaska kroz naseljena mesta Umku i Barič, gde je broj pristupa veoma veliki i značajno
utiče na saobraćajni tok s obzirom da se radi o državnom putu I reda. U daljem delu ovog
rada biće prikazani dobijeni rezultati istraživanja na ovom delu puta.
Usled velikog broja pristupa postoji veliki broj konfliktnih tačaka na putu što prilično
utiče kako na brzinu i protočnost, tako i na bezbednost saobraćaja.
Pored motorizovanih korisnika, na putu nije neobično videti i nemotorizovane
korisnike, odnosno pešake i bicikliste.
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Prosečan broj pristupa u smeru od Umke ka Obrenovcu iznosi 19 priključaka po
kilometru, dok u suprotnom smeru od Obrenovca ka Umci, prosečan broj priključaka je
nešto veći i iznosi 24,5 priključka po kilometru.

Slika 1. Prolaz puta kroz naselje Umka

Slika 2. Prolaz puta kroz naselje Barič

Na slikama 1-3. i Tabeli 3., može se videti da je broj pristupa po kilometru promenljiv.
To se opravdava time što posmatrana deonica puta prolazi kroz naseljena mesta Umka i
Barič, gde broj pristupa nesrazmerno raste, usled razvoja tzv. ivične gradnje uz sam put.

Broj pristupa

100
80
Smer ka
Obrenovcu

60

Smer ka
Beograd

40
20
0

Ukupno
(oba smera)
1

2
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4
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Slika 3. Grafički prikaz broja pristupa po km
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Tabela 3. Prikaz broja pristupa po smerovima i ukupno
Smer ka
Obrenovcu

Smer ka
Beogradu

1

21

15

36

2

19

25

44

3

7

37

44

4

3

14

17

5

5

1

6

6

34

25

59

7

47

45

92

8

32

58

90

9

10

17

27

10

12

8

20

Ukupno

190

245

435

km

Ukupno
(oba smera)

Istraživanje je imalo za cilj utvrđivanje procenta pristupa (aktivni pristupi), koji su
usled pojave vozila koja skreću na ili se uključuju sa pristupa, uticali na uslove u glavnom
toku.
Tabela 4. Procenat aktivnih pristupa

Broj pristupa sa
vozilima:
Vožnja 1:
10
Vožnja 2:
8
Vožnja 3:
14
Vožnja 4:
12
Srednja vrednost (po 1 vožnji):

Ukupan broj
pristupa
u smeru:
190
190
190
190

Aktivni pristupi
(%):
5,3 %
4,2 %
7,4 %
6,3 %

5,8 %

Kao pristup na kojem se pojavilo vozilo u sve četiri vožnje identifikovan je onaj kod
„STR Dragić“ u naselju Umka, što je indukovalo potrebu detaljnijeg istraživanja veličine
protoka na i sa pomenutog pristupa. Rezultati su prikazani u sledećoj tabeli.
Tabela 5. Protok na i sa pristupa kod „STR Dragić“ u naselju Umka
Vreme brojanja:
17:10 – 18:10

Broj skretanja desno za izlazak na glavni put
Broj skretanja desno za izlazak sa glavnog
puta
Broj skretanja levo za izlazak na glavni put
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Komercijalni pristup (STR Dragić) Umka

10

voz/15min
10 6

9

voz/h
35

6

12

4

5

27

2

2

0

2

6
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Broj skretanja levo za izlazak sa glavnog puta
3
2
3 2
10
Eksploataciona brzina, dobijena tokom istraživanja na terenu, prikazana je u narednoj
tabeli iz koje se može videti da je ona prilično niska s obzirom na kategoriju i rang puta.
Postavlja se pitanje koliko (ne)kontrola pristupa utiče na vrednosti brzine toka na
posmatranom putu.
Tabela 6. Prikaz Ve dobijene istraživanjem na terenu3

Smer:

Smer
1

Smer
2

Smer
1

Smer
2

Smer
1

Smer
2

Smer
1

Smer
2

Vreme
(min):

19
min

15
min

17
min

16
min

20
min

14
min

18
min

14
min

Ve
(km/h):

32

40

36

37

30

44

33

44

Pored eksploatacione brzine, analizirana je i slobodna brzina (V sl). U narednoj tabeli
dat je uporedni prikaz slobodne brzine dobijene preko klasičnog postupka, zatim preko
postupka HCM2010 gde broj pristupa na putu umanjuje slobodnu brzinu, i poslednje,
najveća dozvoljena brzina na datom putu propisana saobraćajnim znakom.
Tabela 7. Uporedni prikaz slobodne brzine

Vsl (klasični postupak)
46 km/h

Vsl (HCM 2010)
38 km/h

Ograničenje brzine
40 km/h

Niska vrednost slobodne brzine, dobijene postupkom HCM2010, jeste rezultat niske
vrednosti ograničenja brzine, kao i velikog broja pristupa na pomenutom putnom pravcu
(43 pristupa za oba smera). Primeri nekih pristupa sa posmatrane lokacije prikazani su na
slici 4.

a)

b)

Slika 4. Stanica za snabdevanje gorivom (a) i ivična gradnja (b)
3

Smer 1 (Beograd – Obrenovac)
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5.

ZAKLJUČAK

Gustina pristupa predstavlja ulazni podatak kod ocenjivanja uslova u saobraćajnom
toku, proceni bezbednosti saobraćaja na posmatranoj deonici i proračuna troškova
eksploatacije. Pregledom inostranih istraživanja i studija uočeno je da postoje odstupanja
u postupcima utvrđivanja ovog pokazatelja, odnosno pojedini tipovi pristupa se isključuju
(signalisane, nesignalisane raskrsnice, itd.) u zavisnosti od potreba iskazanih kroz
projektni zadatak.
Uvođenje otežane gustine pristupa dovelo bi do razvijanja jedinstvene metodologije i
na taj način uklonile bi se razlike između istraživanja, odnosno sve kategorije pristupa bi
se uključile u analize uticaja na bezbednost i parametre saobraćajnog toka.
U našim uslovima usled nedostatka pravilnika o kontroli pristupa, kategorizacija
pristupa na osnovu njihovih karakteristika predstavljala bi prvi korak ka definisanju istog,
a lokalne zajednice bi imale inženjerski alat koji bi opravdao uvođenje nepopularnih mera.
Navika da svaka lokacija uz javni put ima apsolutno pravo direktnog povezivanja na isti,
bez ograničenja, duboko je ukorenjena u našem narodu. Urbanizacija je nažalost zahvatila
deonice dvotračnih puteva najvišeg ranga (DP IA i IB), tako da već kasnimo sa uvođenjem
kontrole pristupa. Definisanjem pravilnika o kontroli pristupa, kroz opsežna istraživanja
uticaja velikog broja pristupa na bezbednost saobraćajnog toka (posebno u lokalnim
zajednicama) i uticaja na ostale parametre saobraćajnog toka, problem koji postoji na našoj
mreži puteva postaje jasan ne samo saobraćajnim inženjerima, već i organima vlasti, a i
samim korisnicima.
6.
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РЕДИЗАЈН И УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У
ФУНКЦИЈИ ПОБОЉAШAЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
REDESIGN AND IMPROVEMENT OF TRAFFIC SIGNALIZATION
FOR BETTER TRAFFIC SAFETY
Бранимир Станић1, Ана Трпковић2
Резиме: Вертикална и хоризонтална сигнализација се у саобраћајном инжењерству
дефинишу као посебно кодиране (графички и смислено обликоване) ознаке, са доминантно
невербалним порукама које корисницима преносе одређену информацију: упозорење,
наредбу или обавештење, а постављају се поред, изнад или на самом коловозу саобраћајница.
Вертикална и хоризонтална сигнализација су део обавезне опреме на саобраћајницама, а
њихов изглед и примена су дефинисани важећом законском регулативом. Улога и значај
саобраћајне сигнализације, посматрани из угла безбедности саобраћаја су неоспориви. Према
истраживањима, велики број саобраћајних незгода настаје као директна последица превида
информација, непоштовања постављене сигнализације, али и неразумевања послатих порука.
Неадекватна употреба саобраћајне сигнализације доводи до познатог феномена засићења
возача, посебно вертикалном сигнализацијом, и занемаривањем њене улоге, нарочито на
познатим, свакодневним рутама.
Решење ових проблема може се тражити у области саобраћајног пројектовања, тј. редизајну
појединих „спорних“ елемената хоризонталне и вертикалне сигнализације у циљу њеног
функционалног унапређења. Такође, коришћење и постављање саобраћајне сигнализације
треба ускладити са когнитивно-перцептивним могућностима корисника и на овај начин
компензирати и ублажити дејство лоших навика возача и утицати на њихову засићеност
сигнализацијом. Постојећа законска ограничења остављају одређени маневарски простор за
спровођење ових мера, но у сваком случају би било потребно ”релаксирати” домаћу
регулативу из ове области по угледу на развијене земље са дугом инжењерском традицијом
на овом пољу.

Професор, Бранимир Станић, дипл.инж.саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, Београд, Србија, b.stanic@sf.bg.ac.rs
2 Асистент, Ана Трпковић, дипл.инж.саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Војводе
Степе 305, Београд, Србија, a.trpkovic@sf.bg.ac.rs
1
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У раду ће бити приказане нове идеје и могућности за редизајн саобраћајне сигнализације у
циљу унапређења безбедности саобраћаја и бољег функционисања целокупног система.
Такође, посебан акценат биће стављен на значај доследне, логичне и контролисане употребе
сигнализације као предуслова за стварање безбедног саобраћајног система.
Кључне речи: саобраћајно пројектовање, саобраћајна сигнализација, редизајн, безбедност
саобраћаја
Abstract: Vertical and horizontal signalization, in traffic engineering are defined as specially coded
(graphic and meaningful shaped) marks, with predominantly non-verbal messages that users
transmit specific information: warning, regulation or information. They are placed next to, above or
on the road surface. Vertical and horizontal signs are part of the required traffic equipment. Their
appearance and application are defined by the current legislation. From the traffic safety perspective
the role and importance of traffic signalization is undoubtedly significant. According to previous
research, a large number of accidents occurs as a result of oversight of information, non-compliance
of existing signalization and misunderstanding of sent messages. Inadequate use of traffic
signalization leads to a well-known phenomenon of “drivers signage saturation” and neglecting its
role, particularly in familiar, everyday routes.
The solution of these problems can be traced to the field of traffic design, ie. redesign of "disputable"
signalization elements. Also, the use of traffic signalization should be aligned with the cognitiveperceptual capabilities of road users. In this way can be compensated and mitigated the effects of
bad driving habits and influence of „drivers signage saturation”. Respectfully, national legislation
should be modified and reduce, according to of developed countries practice.
In this paper will be presented new ideas and opportunities for redesigning of traffic signalization in
order to improve traffic safety and entire system functioning. Also, a special emphasis will be placed
on the importance of consistent, logical and controlled use of signalization as a precondition for
establishing safe traffic system.
Keywords: traffic design, traffic signalization, redesign, traffic safety

1.

УВОД

Саобраћајна сигнализација представља скуп посебно кодираних ознака које
корисницима преносе одређену поруку. Елементи хоризонталних ознака и знакова
вертикалне сигнализације су дефинисани стандардима, а њихов изглед и примена
одређени су постојећом законском регулативом. Хоризонтална и вертикална
сигнализација део су обавезне опреме саобраћајница (градских и ванградских) и као
такве имају значајну и незаменљиву улогу у функционисању целокупног
саобраћајног система. Са аспекта безбедности, саобраћајна сигнализација је веома
важна, управо због чињенице да велики број саобраћајних незгода настаје као
последица неразумевања, превида или непоштовања постављене сигнализације, или
њене неадекватне примене.
Услови одвијања саобраћаја на градској и ванградској мрежи значајно су се
променили последњих деценија. Систем саобраћајне сигнализације је и поред
значајних промена које су се догодиле, остао углавном исти. Ова чињеница указује
на потребу да се постојећа сигнализација прилагоди новонасталим условима и
обезбеди најбоља информација за све кориснике пута. Развијене земље са дугом
традицијом у овој области саобраћајног инжењерства и далеко безбеднијом путном
мрежом (нпр. Велика Британија), препознале су ову потребу и приступиле
ревидирању саобраћајне сигнализације и њеном осавремењивању.
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Србија као земља, посматрана глобално, има читав низ проблема у
експлоатацији и квалитету путне мреже. И поред напора, Србија озбиљно заостаје
и у квалитету постојећих путева и системима за управљање саобраћајем који се
користе на њима, а изузев неколико већих градова, стање у области примене и
коришћења вертикалне и хоризонталне сигнализације је готово алармантно.
Посебно су изражени проблеми на путевима нижег ранга, пролазима путева кроз
насеља, на пружним прелазима у нивоу, на ризични местима итд. Познато је да
готово у сваком насељу постоје ”црне тачке”: према подацима Агенције за
безбедност саобраћаја у Београду постоји 31 "црна тачка", а у целој Србији укупно
291 (http://www.abs.gov.rs/tekuce/saopstenje_pl.2014.09.10.html, 10.12.2014.) и то на
путевима у непосредној близини школа (као посебно осетљивих објеката). Иначе, у
близини путева првог и другог реда, број неконтролисаних колских и дивљих
прикључака се креће у стотинама. Осим наведеног, просечна старост возила је
висока, а број старијих возача у Србији стално расте, што према европским
иницијативама подразумева и обавезу деловања у области саобраћајних инфосистема, дакле системима за управљање саобраћајем и сигнализацијом итд.
Република Србија је потписник свих конвенција које се односе саобраћајну
сигнализацију. Из ових докумената проистичу важна ограничења која се односе на
коришћење тзв. стандардних боја за знакове и њихово значење, општи изглед
симбола, облик саобраћајних знакова, њихову индивидуализацију, квалитет лица
знакова итд. У области хоризонталне сигнализације ограничења се односе такође на
боје, типологију линија и фигура, квалитет ознака, њихову захтевану трајност и низ
других атрибута.
У односу на ова ограничења ипак постоје значајне могућности да се поједини
елементи вертикалне и хоризонталне сигнализације редизајнирају, адекватније
графички обликују, стилизују и да се њихова функција на саобраћајницама појача
другачијим начином постављања. Осим тога, могуће је формирати један низ нових
саобраћајних знакова и ознака хоризонталне сигнализације, чија би употреба била
јасно дефинисана и ограничена у односу на категорију пута и место примене. Ове
активности требало би да прати и рад на прилагођавању постојеће законске
регулативе из ове области.
2.

МОГУЋНОСТИ И ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Саобраћајна сигнализација треба да правовремено и континуирано саветује,
упозорава и усмерава учеснике у саобраћају. Неопходно је да у сваком тренутку
јасно и недвосмислено укаже корисницима на који начин могу или треба да се крећу
да би њихово кретање било ефикасно и безбедно, како за њих тако и за остале
учеснике у саобраћају (Здравковић et al, 1997). Веома је важно да порука која се
преноси буде јасна, разумљива, читљива, једноставна. Према истраживањима, само
10% укупне активности возача током вожње је усмерено ка саобраћајној
сигнализацији, што указује на важност квалитетног контакта између возача и порука
које сигнализација преноси. Когнитивно-перцептивни проблеми у комуникацији са
корисницима су углавном познати, као и њихов утицај на безбедност саобраћаја.
Управо зато, један веома значајан сегмент будућих активности у овој области,
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усмерен је на побољшање видљивости и разумљивости знакова (у свим метео и
другим условима, на путевима и улицама) и то за све категорије корисника по
годинама и искуству. То је сложен задатак јер истовремено треба да се задовоље
интереси и захтеви корисника и саобраћајне струке, захтеви система за управљање
саобраћајем, међународне и локалне норме и врло хетерогени захтеви који потичу
и од најмлађих возача и пешака до оних најстаријих. Универзални «дизајн за све» је
у свету одавно наметнут као обавеза за све струке које се баве путевима и насељима.
У том смислу неке од могућности за унапређење саобраћајне сигнализације и њену
сврсисходнију примену могу се сагледати кроз:




редизајн постојеће саобраћајне сигнализације,
формирање нових ознака и знакова саобраћајне сигнализације - нове
идеје и решења,
редуковање постојеће саобраћајне сигнализације;

Јасно је да ове промене у области саобраћајне сигнализације је неопходно
потврдити и легализовати кроз измене у законској регулативи и пратеће мере којима
би се обезбедила њихова правилна примена.
2.1.

Редизајн постојећих ознака - примери из светске праксе

Редизајн се може дефинисати као поновно обликовање једног елемента или
неког његовог детаља, изгледа и побољшање његових практичних својстава.
Редизајн тежи да коришћењем малог броја нових решења постигне бољи квалитет
целог система у овом случају инфо-сигнализације у саобраћају. Неки од могућих
примера редизајна саобраћајне сигнализације приказани су у наставку рада.
Разумевање или когнитивна вредност знака (као један од његових најважнијих
атрибута) за возаче, је свакако веома важан фактор који прати дизајн знакова.
Истраживања која су на рађена са сврхом испитивања разумевања саобраћајних
знакова у Великој Британији обухватила су 8000 корисника саобраћајног система
(Department for Transport, 2011). Резултати су показали да постоји висок ниво
разумевања неких од најзначајнијих знакова (нпр. знакови забране) са око 85%
тачних одговора, док су за неке знакове предложена унапређења (Слика 1).

Слика 1. а) Постојећи знак и б) Предложено ”ново” решење (DfT, 2011)

Слична решења су предложена и за друге знакове код којих се појавио нижи
проценат разумевања од стране испитаника.
На Слици 2. приказана су два могућа типа удвајања знакова са циљем
акцентовања поруке која се шаље кориснику.
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Слика 5. Пример редизајна знака упозорења (ADAC, 2009)
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Слика 7. Управљање брзинама - примери редизајнираних знакова (ADAC, 2009)
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2.2.

Нове идеје и решења - примери из светске праксе

Број тзв. стандардних саобраћајних знакова (код којих је дефинисан облик, боја
и значење) је у сталном порасту, а очигледан разлог су захтеви система за
управљање саобраћајем, потребе корисника и жеља да се побољша међусобна
комуникација. На Слици 8. приказани су нови знакови предложени познатим
eвропским COST пројектом. Представљени знаци су део система вертикалне
сигнализације са измењивим садржајем (VMS 3 знакови).
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Слика 8. Предложени знакови изменљиве сигнализације (COST, EU)
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Приказани примери из инжењерске праксе илуструју основну идеју
редизајнирања постојеће сигнализације, као и увођења нових знакова у систем
хоризонталне и вертикалне сигнализације. Посматрано из угла дизајна, изглед
наших знакова треба осавременити, хармонизовати са важећом европском
регулативом и у складу са потребама и актуелним трендовима предложити
когнитивна побољшања која би директно утицала на функционалност знакова и
ознака хоризонталне сигнализације. Систем ознака хоризонталне сигнализације у
нашој земљи, успостављен је стандардима пре готово 35 година и од тада практично
није ревидован. Анализом овог система може се утврдити да и у њему постоје
могућности за унапређење и упрошћавање, као и за увођење појединих нових
ознака, натписа, приказивања вертикалних знакова у хоризонталној равни итд.
Морају се тражити таква решења која ће корисницима понудити прецизну и јасно
издвојену информацију у односу на амбијент и путну сцену.
2.3.

Редуковање постојеће сигнализације

У саобраћајном инжењерству, одавно је познат феномен засићења возача
сигнализацијом и рутинирано превиђање њене улоге током вожње. Истраживања су
показала да возачи на појединим рутама на којима се стално крећу, углавном не
констатују знакове (посебно не новопостављене) и углавном се у вожњи руководе
ознакама хоризонталне сигнализације и ранијим искуством. Са једне стране јавља
се потреба за новим информацијама и пројектовањем нових саобраћајних знакова и
ознака, док је са друге стране улична и путна мрежа често претрпана непотребном
сигнализацијом (Слика 12).

Слика 12. Пример „засићења“ путне мреже саобраћајном сигнализацијом

Неадекватно примењена или лоше пројектована саобраћајна сигнализација
доводи корисника у недоумицу и као крајњи резултат јавља се неповерење и
непоштовање од стране учесника саобраћајног процеса. Бројни примери из праксе
указују управо на овај проблем, а развијене земље су већ установиле методологију
и начин утврђивања ”сувишне” сигнализације, као и приоритете приликом њеног
редуковања. Са аспекта безбедности, свако непоштовање или превиђање
саобраћајне сигнализације, може бити фатално, па се у том смислу овом проблему
мора посветити посебна пажња. Количина информација која се обрађује у оквиру
саобраћајног процеса је већ довољно значајна, да нема потребе додатно
оптерећивати кориснике непотребним или недовољно важним информацијама.
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3.

ЗАКЉУЧАК

Саобраћајна сигнализација представља једну од најважнијих компоненти
саобраћајног система и као таква има значајну и незаменљиву улогу у његовом
функционисању. Елементи хоризонталне и вертикалне сигнализације су
дефинисани стандардима, а њихов изглед и примена одређени су постојећом
законском регулативом. Из угла безбедности, саобраћајна сигнализација је веома
важна, управо због чињенице да велики број саобраћајних незгода настаје као
последица неразумевања, превида или непоштовања постављене сигнализације, или
њене неадекватне примене. С друге стране, и поред евидентног побољшања
квалитета израде саобраћајних знакова и квалитетнијих материјала за уградњу
хоризонталне сигнализације, очигледно је да тиме није могуће компензирати и
ублажити утицаје лоших навика возача и утицати на њихову засићеност
сигнализацијом. У таквој ситуацији интензивирање репресије и појачана контрола
полиције такође има ограничена дејства. У том смислу, могућности за унапређење
могу се тражити у редизајну постојеће сигнализације у складу са актуелним
инжењерским трендовима, а са циљем стварања безбеднијег саобраћајног
окружења. Систем саобраћајне сигнализације у нашој земљи, успостављен је пре
више од три деценије и од тада није било значајнијих измена, нарочито када је реч
о ознакама хоризонталне сигнализације. Примери који су представљени у раду
илуструју основну идеју редизајна саобраћајне сигнализације, као и увођења нових
знакова у овај систем, са циљем прилагођавања насталим променама. Такође је
важно напоменути да се један од начина за остварење овог циља налази у ревизији
и редуковању већ постављене саобраћајне сигнализације, и ”растерећењу”
корисника и путног окружења од сувишних информација. Постојећа законска
ограничења остављају одређени маневарски простор за спровођење ових мера, но у
сваком случају би било потребно прилагодити домаћу регулативу из ове области по
угледу на развијене земље са дугом инжењерском традицијом на овом пољу.
4.
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СОВРЕМЕНИТЕ КРУЖНИ КРСТОСНИЦИ – ПРЕДУСЛОВ ЗА
ПОБЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ
MODERN ROUND INTERSECTIONS- PREREQUISITE FOR A SAFE
TRAFFIC ENVIRONMENT
Иле Цветановски1, Васка Атанасова2, Цветанка Цветановска3
Апстракт: Како и во многуте Европски земји, така и во Република Македонија, присутна е
тенденцијата на се почеста изградба на кружни крстосници. Многубројните истражувања
покажале дека со преминот на современи кружни крстосници значително се намалил бројот
на сообраќајните незгоди, се подобрила заштитата на животната средина, како и нејзино
естетско обликување. Во овој труд дефинирани се основните карактеристики на современите
кружни крстосници, оправданоста од изградба на кружните крстосници согласно нивните
предности, како и се почестата изградба на овие крстосници во Република Македонија.
Клучни зборови: кружни крстосници, сообраќајни незгоди, безбедност.
Abstract: In Macedonia, as in many European countries, the solution to a safe traffic environment
is often found in constructing and turning intersections into round ones. Numerous studies have
shown that this countermeasure significantly reduced the number of traffic accidents and fatalities,
lead to a safe environment and improved its aesthetic. This paper defines the basic features of
modern round intersections, the justification of round intersection constructions according to their
advantages, as well as why building the round intersections became a trend in our country.
Keywords: round intersections, traffic accidents, traffic safety.
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1.

ВОВЕД

Резултатите кои современите крстосници со кружен тек ги покажаа на полето на
безбедноста и капацитетот на сообраќајот, предизвикаа голема заинтересираност за
нивна примена во многу земји, мегу кои и нашата Р. Македонија. Во прво време не
постоеле официјални правила за однесувањето на возачите во кружниот сообраќаен
тек, покасно било воведено правилото на првенство од десната страна на влез во
кружниот тек. Меѓутоа со зголемувањето на интензитетот на сообраќајот, ова
правило довело до застој на сообраќајот во самиот кружен тек. Ова правило на
движење во зоната на кружната крстосница, го зголемило и бројот на сообраќајни
незгоди. Покасно со развојот на светлосната сообраќајна сигнализација а особено
со кординираната работа на светлосните сигнали, заинтересираноста за кружните
крстосници значително се намалила и повеќето од кружните крстосници биле
заменети со класични крстосници. Со воведувањето на правилото на првенство на
возилата во кружниот тек во однос на возилата кои приоѓаат кон кружниот тек,
значително се подобрила безбедноста во сообраќајот како и капацитетот на
кружните крстосници.
2.

ВИДОВИ НА СОВРЕМЕНИ КРСТОСНИЦИ СО КРУЖЕН ТЕК НА
СООБРАЌАЈОТ

Мини крстосниците со кружен тек на сообраќајот, обично се проектираат да
овозможат брзина на движење од 25 км/ч. Централното острово е благо издигнато
со минимален пречник од 4,0 м., и проектирано така што патничките возила кога се
движат во зоната на кружниот тек не го газат централното острово. За поголемите
возила (камионите и автобусите) овозможено е нивно движење и преку централното
острово. Разделните острова на приодите кон кружната крстосница не се физички
издвоени, туку само одбележани на коловозот.
Нормалните крстосници со кружен тек, имаат издигнато централно острово,
како и разделни острова. Сообраќајот во кружниот тек може да се организира со
една, две или повеќе сообраќајни ленти. Поедини земји со свои прописи не
дозволуваат примена на кружни крстосници со повеќе од две сообраќајни ленти во
зоната на кружниот тек.
3.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРСТОСНИЦИТЕ СО КРУЖЕН
ТЕК НА СООБРАЌАЈОТ

Постојат три основни разлики помеѓу современите и класичните крстосници со
кружен тек на сообраќајот.
 Современите кружни крстосници имаат помал пречник што ја намалува
брзината на движење во кружниот тек,
 Имаат разделно острово кое ги раздвојува влезните и излезните токови,
 Овие кружни крстосници имаат вертикален сообраќаен знак
,,Триаголник,, на влезот во кружниот тек, наместо знакот ,,Стоп,,
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Предности на современите крстосници со кружен тек
Во однос на безбедноста во сообраќајот
 Имаат помал број на конфликтни точки во однос на класичните
крстосници,
 Помалата брзина на движење на возилата, согласно геометријата на
крстосницата, го намалува бројот на незгоди.
Во однос на времето на чекање
 Чекањето кај крстосниците со кружен тек на сообраќајот е помало во
однос на еквивалентни сигнализирани крстосници,
 За време на црвено и жолто светло кај сигнализираните крстосници, се
јавува непотребно време на чекање, без разлика на слободниот простор
за премин низ крстосницата.
Во поглед на заштите на човековата средина
 Кај крстосниците со кружен тек на сообраќајот се намалува
потрошувачката на гориво во однос на сигнализираните крстосници,
 Кај крстосниците со кружен тек на сообраќајот се намалува нивото на
бучава во однос на сигнализираните крстосници.
Во естетска смисла
 Крстосниците со кружен тек на сообраќајот во естетски поглед се далеку
по прифатливи во однос на класичните крстосници и даваат далеку
повеќе можности за естетско обликување,
Недостатоци на современите кружни крстосници
Во поглед на сигурноста
 Возачите поради ненавикнатост на овие крстосници, во почетокот
можен е поголем број на сообраќајни незгоди,
Во поглед на капацитетот
 Со примена на кординирана светлосна сигнализација, генерално може
да се зголеми капацитетот на сообраќајната мрежа,
 Сигнализираната крстосница, може да биде подобро решение, кога
крстосницата повремено има поголем сообраќај од проектираниот,
Во поглед на инвестиционите вложувања
 На некои локации крстосниците со кружен тек на сообраќајот бараат и
поголемо осветлување, што ја зголемува инвестицијата и
експлоатацијата на овие крстосници
Во погед на движење на пешаците и велосипедистите
 Крстосниците со кружен тек на сообраќајот допринесуваат за поголема
должина на движење на пешаците и велосипедистите,
 Крстосниците со кружен тек на сообраќајот може да го зголемат времето
на чекање кај пешаците, барајки погоден момент за преминување.
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4.

ПЛАНИРАЊЕ НА СОВРЕМЕНИТЕ КРУЖНИ КРСТОСНИЦИ

Процесот на планирање на крстосниците со кружен тек на сообраќајот треба да
ја покаже оправданоста за промена на обликот на крстосницата. После фазата на
планирање, може да се пристапи кон детална анализа и проектирање.
Процесот на планирање започнува со одредување на обликот на крстосницата и
нејзините функционални карактеристики. Се определува минималниот потребен
број на сообраќајни ленти на приодите кон кружната крстосница и во однос на ова
се определува категоријата на кружната крстосница која ќе ги задоволи проектните
барања: мини или нормална кружна крстосница, со една или повеќе сообраќајни
ленти во кружниот тек, градска или вонградска кружна крстосница и.т.н. Процесот
на планирање се состои од следните фази:
1. Разгледување на околностите во кои би требало да се изведе кружната
крстосница. Пронаоѓање на причини поради кои од аспект на локацијата не
би можело да се изведе кружна крстосница,
2. Одредување на прелиминарниот број на сообраќајни ленти, кои
произлегува од капацитетот на кружната крстосница,
3. Одредување на причините за проектирање на крстосница со кружен тек на
сообраќајот. Некои од причините може да бидат: смирување на
сообраќајот, зголемување на безбедноста на сообраќајот, подобрување на
функционалните карактеристики на крстосницата (зголемување на
капацитетот, намалувањето на времето на чекање, намалување на
должината на редовите на чекање кај возила и.т.н.), геометриски
карактеристики кои оневозможуваат да се примени некој друг тип на
крстосница. Секоја од погоре дефинираните причини, бара и соодветни
податоци, потребни за да се донесе и правилна одлука за изградба на
кружна крстосница.
4. Прилагодена анализа дефинирана со причините за воведување на кружен
тек на сообраќајот со споредбена анализа за алтернативна крстосница,
5. Дефинирање на просторните барања и споредување со просторните
можности,
6. Анализа на економската оправданост, споредба со алтернативни решенија.
Капацитетот на крстосницата со кружен тек на сообраќајот е критичен
параметар, кој мора да биде анализиран во студијата на оправданост за воведување
на овој тип на крстосници. Основни параметри кои се земаат при одредување на
прелиминарниот капаците на кружната крстосница, претставува просечниот
годишен дневен сообраќај, факторот на врвно оптоварување, факторот на
нерамномерност на насоките на движење, факторот на нерамномерност на главните
и споредните правци, процентот на левите свртувања, како и процентот на десните
свртувања.
5.

БЕЗБЕДНОСТ КАЈ КРСТОСНИЦИТЕ СО КРУЖЕН ТЕК НА
СООБРАЌАЈОТ

Зголемената безбедност кај современите кружни крстосници, се јавува пред се
како последица на намалениот број на конфликтни точки во однос на класичната
крстосница, како и на намалување на брзините на движење при влез во
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крстосницата, движење во кружниот тек и излез од крстосницата, кое нешто е
последица од геометриското решение на крстосницата. Намалениот број на
конфликтни точки се однесува како на конфликтот со возилата така и на
конфликтни точки со возилата и пешаците. Кај крстосниците со кружен тек со една
сообраќајна лента, се избегнуваат конфликтни точки на пресекување на
сообраќајниот тек, кој предизвикуваат и најголем број на сообраќајни незгоди со
повредени или погинати. Кај кружните крстосници со две сообраќајни ленти во
кружниот тек се јавува конфликт како резултат на неадекватното користење на
сообраќајните ленти, како и при изведување на маневри (слика 1).
Истражувањата покажале дека најголемиот број на сообраќајни незгоди кај
кружните крстосници се јавува помеѓу возилата кои се движат во кружниот тек и
помеѓу возилата кои влегуваат во кружниот тек. За да се намали бројот на овие
незгоди, потребно е соодветно геометриско обликување со цел да се намали
разликата на брзините помеѓу возилата кои се движат во кружниот тек и возилата
кои влегуваат во кружниот тек на сообраќај. Кај кружните крстосници со две
сообраќајни ленти во кружниот тек треба да се посвети посебно внимание на
обликување на влезните радиуси, како не би дошло до неправилно користење на
сообраќајните ленти во кружниот тек како резултат на несоодветните маневри од
страна на возилата кои влегуваат во кружниот тек на сообраќај.

Слика 1. Видови на сообраќајни незгоди кај кружна крстосница со две сообраќајни ленти
во зоната на кружното движење

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Престигнување пред крстосницата
Судар со пешак или велосипедист
Судир при влевање
Судир при промена на сообраќајната лента
Налет од позади при влевање
Налет од позади при излевање
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7. Судар со цетралното острово
8. Судар со разделно острово при излевање
9. Проклизнување во кружниот ток
10. Превртување
11. Судар со разделно острово на влевање
12. Занесување и исклизнување на излевање
13. Возење во спротивна насока
Кај кружните крстосници со една сообраќајна лента во кружниот тек, поради
зголемен пешачки и велосипедски сообраќај, може да се појави проблем околу
полнењето и парзнењето ка кружната крстосница, поради што може да дојде до
ограничување на сообраќајниот тек и застој, како и нарушување на безбедноста во
зоната на кружната крстосница (слика 2. проблеми на сообраќајните текови во
кружната крстосница).

Слика 2. Настанување на блокада кај кружната крстосница

Слика 1. Раздвојување на велзните и излезните сообраќајни ленти со разделно
острово
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Многубројните истражувања кои што биле извршени во САД, со цел да се
докаже влијанието и примената на кружните крстосници врз намалувањето на
бројот на сообраќајни незгоди, покажале дека со воведувањето на кружните
крстосници се подобрува безбедноста во сообраќајот. Истражувањата опфатиле 24
крстосници кои биле реконструирани во крстосници со кружен тек на сообраќајот.
Истражувачите при испитувањето го имале во предвид начинот на контрола на
сообраќајот во крстосницата во претходниот облик (знак стоп, семафоризирана),
положбата на крстосницата во сообраќајната мрежа (градска, вонградска), како и
бројот на сообраќајни ленти во кружниот тек на реконструираните крстосници [1],
[2]. По извршените истражувања биле добиени следните резултати:
Табела 1. Намалување на бројот на сообраќајни незгоди кај разни видови на
кружни крстосници [1],[2],

Тип на крстосница
(положба, број на соображајни
ленти во кружниот тек, начин на
контрола)

Намалување на бројот на
сообраќајни незгоди %
Сите незгоди во
%

Со повредени во
%

Градска, една лента, знак стоп

61

77

Вонградска, една лента, знак стоп
Градска, повеќе ленти, знак стоп
Гардска, семафоризирана
Вкупно

58
15
32
39

82
Нама податоци
68
76

Резултатите од претходните истражувања, споредени со истражувањата во
другите замји, ги дале следните споредбени податоци [3]:
Табела 2. Намалување на бројот на сообраќајни незгоди кај кружни крстосници –
истражувања во поедино земји [3],

Држава

Австралија
Франција
Германија
Холандија

Велика Британија
6.

Намалување на бројот на
сообраќајни незгоди %
Сите незгоди во Со повредени во
%
%
41 - 61
45 - 87
57 - 78
36
47
-

-

25 - 39

ЗАКЛУЧОК

Од сето погоре презентирано, може да се заклучи дека современите кружни
крстосници имаат особини кои ги прават поатрактивни за примена во однос на
останатите крстосници. Имајки ги во предвид нивните предности и недостатоци,
35

Иле Цветановски, Васка Атанасова, Цветанка Цветановска
СОВРЕМЕНИТЕ КРУЖНИ КРСТОСНИЦИ – ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОБЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ

како и посакуваните и непосакуваните ситуации од нивната примена, непходно е
при донесувањето на одлука за нивна примена да се изврши правилна и целосна
анализа за нивно воведување. Пред се е потребно да се разгледаат влијанијата во
поглед на безбедноста, капацитетот, ангажирањето на просторот, еколошкото и
естетското влијание, како и разгледување на алтернативни крстосници – особено
семафоризирани крстосници. Сите овие влијанија треба да се квантификуваат и со
примена на некоја од методите на економско вреднување да се донесе одлука за
нивна примена. Само на овој начин ќе бидеме сигурни дека предностите кои ги
овозможуваат кружните крстосници ќе се реализираат во пракса.
7.
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ПРИМJЕНА ТЕХНИЧКО РЕГУЛАТИВНИХ МJЕРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБJЕДНОСТИ ПJЕШАКА У САОБРАЋАЈУ У
БУДВИ
APPLICATION OF THE TECHNICAL REGULATORY MEASURES
FOR IMPROVING THE SAFETY OF PEDESTRIANS IN TRAFFIC IN
BUDVA
Десанка Влачић1, Милена Маровић Богдановић2,
Никола Дивановић3, Филип Трајковић4 , Божидар Влачић5
Резиме: Пjешаци, као рањиви учесници саобраћаја, спадају у једну од најугроженијих
категорија учесника у саобраћају. Поред едукативних мjера усмјерених ка пjешацима и
возачима, којима се системски и дугорочно утиче на безбjедност саобраћаја, важне су и
техничко регулативне мjере које учешће пjешака у саобраћају чине безбjеднијим одмах по
спровођењу. У зависности од врсте проблема који се испољи у конкрентном окружењу,
потребно је примjенити ону мjеру која најдjелотворније доприноси безбjедности саобраћаја.
Специфичности Будве као локалне заједнице са израженим туристичким активностима и
предиспозицијама, сагледане кроз аспект безбjедности пjешака у саобраћају, огледају се у
великом броју пjешака, различитих нивоа саобраћајних знања и културе. С обзиром на то,
неопходна је примjена конкретних мjера које неће зависити од претходно наведених особина
пjешака. Имајући у виду свjетска искуства у постизању унапређења стања у безбједности
саобраћаја рањивих учесника саобраћаја, у Будви су примјеном специфичних

1
Координатор одсјека за саобраћај и одсјека за комуналне послове, Влачић Десанка,
маст.инж.саобраћаја, Општина Будва, Трг Сунца 3, Будва, Црна Гора, vdesa@t-com.me;
2 Менџер Општине, Милена Маровић Богдановић, маст.менаџер, Општина Будва, Трг Сунца 3, Будва,
Црна Гора, menadzer@budva.me;
3 Секретар, Дивановић Никола, спец.сци.менаџер, Oпштина Будва, Трг Сунца 3, Будва, Црна Гора,
nikola.divanovic@ opstinabudva.com;
4 маст.инж.саобраћаја, Филип Трајковић, Београд, Србија, trajkovicf@gmail.com;
5 Асистент, Божидар Влачић, дипл.ецц., Факултет за пословну економију, Бјелиси бб, Бар, Црна Гора,
vbobo@t-com.me
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боја коловоза на пjешачким прелазима као и каналисањем пjешачких токова посебним
заштитним оградама уз специфично амбијентално осветљење постигнути значајни резултати
на унапређењу безбjедности пjешака. У овом раду ће бити приказане активности локалне
самоуправе Будве на унапређењу безбjeдности пjешака у саобраћају.
Kључне речи: безбједност саобраћаја, пјешаци, боја коловоза на пјешачким прелазима,
заштитна ограда, локална самоуправа Будва

Abstract: pedestrians as vulnerable traffic participants, fall into group of most vulnerable road users.
In addition to educational measures aimed to pedestrians and drivers, which have systematic and
long-term impact on traffic safety, furthermore, very important are also technical and regulatory
measures that create participation of pedestrians safer in traffic, immediately upon their
implementation. Depending on types of problems that are manifested concretely in the environment,
it is necessary to apply the most effective measure that contributes to traffic safety. Specifics of
Budva as local community with strong tourism activities and predispositions, taken through the
security aspect of pedestrians in traffic, are reflected in the large number of pedestrians with different
level of traffic knowledge and traffic culture. Based on these facts, it is necessary to use specific
measures which will not depend on the above mentioned characteristics of pedestrians. Taking into
account international experience in achieving improvement in traffic safety of vulnerable road users,
in Budva, by application of specific colors of roadway on pedestrian crossings as well as channeling
pedestrian flows with special protective fences with application of specific ambient
lightning,pedestrian safety is highly improved. This paper will present the activities of local
government on improving of pedestrian safety in traffic in Budva.
Keywords: traffic safety, pedestrians,color of roadway on pedestrian crossings, protective fence,
local government of Budva

1.

УВОД

Од степена безбједности саобраћаја зависи квалитет живота за све грађане.
Динамичан раст броја моторних возила који није праћен одговарајућим развојем
путне мреже, као и чињеница да у саобраћајним незгодама у свјету страда велики
број људи, истакли су у први план проблем безбједности саобраћаја. Објективни
показатељи стања безбједности саобраћаја на одређеном подручју су саобраћајне
незгоде и настрадала лица у саобраћајним незгодама.
Циљ локалне заједнице је да омогући услове за одрживи развој саобраћаја и
друштва у којем ће сви грађани, а посебно групе које се сматрају ризичним
учесницима у саобраћају, бити дио безбједног саобраћаја, живота и свакодневног
посла.
Унапређење знања и ставова учесника у саобраћају остварује се кроз мере и
активности усмерене ка високоризичним и рањивим категоријама учесника у
саобраћају. Високоризичи учесници у саобраћају, пре свега, својим понашањем
доприносе повећавању ризика учестовања у саобраћајној незгоди. Деца и стара лица
на основу својих психофизичких способности, а пешаци, бициклисти и
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мотоциклисти на основу своје физичке незаштићености припадају категорији
рањивих учесника у саобраћају. 6
У претходном периоду Општина Будва је спровела процес усвајања планске и
урбанистичке документације, тако да су постављени темељи за континуирани развој
и праћење саобраћајне инфраструктуре. Многе планиране интервенције су већ
реализоване на појединим дјеловима уличне мреже или су радови у току. 7
Нагли развој града и изградња великог броја објеката на цјeлој територији
општине, пратио је и изразито висок степен моторизације. Одговарајућа политика
Општине, као и адекватна изградња појединих елемената саобраћајне
инфраструктуре, допринели су значајном повећању нивоа саобраћајне услуге и
капацитета појединих саобраћајница.

2.

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ БУДВА

У предходном периоду пјешачке површине нису адекватно пратиле планирање
и изградњу саобраћајних коридора. У току туристичке сезоне на Будванској
ривијери се вишеструко увећава број посјетилаца, који су на уличној мрежи
значајно присутни као учесници у саобраћају. Поред моторизованих кретања,
пјешачка кретања су присутна у дневним и ноћним периодима дана. Истраживањем
саобраћајних токова на територији општине Будва ("Секретаријат за амбијент
општине Будва, 2013. год.), утврђене су најоптерећеније саобраћајнице пашчким
саобраћајем. С тим у вези, дуж улице Јадрански пут (тзв. "Булевар") евидентирани
су изразито појачани пјешачки токови. Сви ови пјешачки токови се укрштају са
моторизованим саобраћајним токовима дуж главног правца. Конфликти возила и
пјешака утичу на повећање степена угрожености пјешака као учесника у саобраћају
при чему се додатно успорава и проток возила.
Да би се утврдило чињенично стање безбједности пјешака у општини Будва
урађена је анализа саобраћајних незгода са пјешацима за период од 2009 до 2013.
године.
Током анализираног периода настрадало је 32 лица. Анализом саобраћајних
незгода установљено је да су се све саобраћајне незгоде са пјешацима догодиле на
потезу од Ул. Николе Тесле у Будви до Ул. Марина Бечића у Бечићима. Највећи број
саобраћајних незгода са пјешацима догодио се дуж Булевара у Будви и то на потезу
од раскрснице са Ул. Филипа Ковачевића до раскрснице са Ул. Трг слободе. На
основу спроведене анализе ова зона се може оцјенити као изразито угрожена.
Поред ове локације, са становишта броја саобраћаних незгода, угрожене зоне су:
Раскрсница са Устаничком улицом у Бечићима; раскрсница на Завали; зона
раскрснице са Ул. Бјелашица. 8

6 http://www.abs.gov.rs/doc/Strategija%20bezbednosti%20saobracaja%20R%20Srbije%202015-2020.pdf
7 Елаборат за регулисање саобраћају у Будви (2005), Хидропројекат саобраћај а.д., Београд, 28-38.
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Табела 1. Расподела броја настрадалих пјешака по годинама9

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

2009
1
1
0
0
0
2
2
1
0
0
0
1
8

2010
1
0
0
1
1
3
1
1
0
0
0
0
8

2011
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0
0
1
6

2012
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
5

2013
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
1
5

Укупно
2
1
0
1
3
9
7
5
0
0
1
3
32

Из наведених података у анализираном пероду се види смањење броја
настрадалих лица у последње двије године, као и разлика у броју настрадалих по
месјецима у току године, а највише настрадалих лица има у месјецима туристичке
сезоне, јуну и јулу, када се број пјешака, као што је већ поменуто, повећава неколико
пута.
3.

СПРОВЕДЕНЕ МЈЕРЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ
ПЈЕШАКА У САОБРАЋАЈУ

Превентивне и прекршајне мјере за починиоце саобраћајних прекршаја су
реализоване уз помоћ саобраћајне полиције и повећана је контрола усмјерена на
откривање и сузбијање прекршаја као што су: брза вожња, вожња под утицајем
алкохола и опојних дрога и других психоактивних супстанци, употреба сигурносних
појасева, ношење заштитне кациге, непрописно претицање, поштовање права
првенства пролаза, употреба мобилног телефона у току вожње и др.
Због великих пјешачких токова у Медитеранској улици што је приказано на
дијелу мапе Будве, гдје су црвеном бојом означени пјешачки прелази прије примјене
мјера, док је зеленом бојом означен каналисани пјешачки прелаз (слике број 4 и 5)

9

Извор: Министарсво унутрашњих послова Пословна јединица Будва
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Слика 1. Мапа означених пјешачких прелаза

У мјесецима туристичке сезоне, неопходна је била заштита пјешачких површина
(тротоара) од нелегалног паркирања постављањем одговарајуће саобраћајне
сигнализације.
Од саобраћајно-техничке опреме уграђени су маркери ради бољег уочавања у
ноћним условима и наглашавања пјешачких прелаза.

Слика 2. -Примјери маркера

Такође, постављени су и гумени успоривачи брзине, а као још једна од
мјера за повећање безбједности пјешака у саобраћају. Траке распоређене по већем
дјелу површине сегмента гуменог успоривача брзине, појачавају њихову видљивост
на путу у дневним условима, а у ноћним условима стаклене перле које су утопљене
у траку дају посебну рефлексију, као и у условима смањене видљивости што у
значајној мјери доприноси већој безбједности пјешака у условима слабе
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видљивости, нарочито ноћу и постављени су у улицама у којима постоји интензиван
саобраћај и пуно зона атракције за пјешаке.

Слика 3. Успоривач брзине

Оно што је изазвало позитивне реакције код пешака и возача моторних возила,
као и утицало на саму перцепцију свих учесника у саобраћају, су нови пјешачки
прелази на пјешачким платформама (гумено-бетонске платформе) као и пјешачки
прелази на плавим подлогама од хладне пластике (приказано на сл.4.)

Слика 4. Пјешачkи прелаз на подлози од хладне пластике и платформи

На смањење броја саобраћајних незгода су знатно утицале и заштитне ограде за
вођење пјешака, а услед каналисања пешачких токова према обележеним пешачким
прелазима.(слика 5.)

Слика 5. Заштитна ограда
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Да би се утврдило да ли су предузете мере допринеле повећању безбједности
коришћена је општа формула (1), за прорачун саобраћајног ризика страдања
пјешака у саобраћају у општини Будва за 2009., 2010., 2011., 2012. и 2013. годину.
СР _ СН _ настрадалих 

Број _ СН _ настрадалих _ са _ пjешацима
* 1000
Број _ регистрованих _ моторних _ возила

(1)

СР_СН настрадалих- Саобраћајни ризик страдања пјешака у саобраћају, на 1.000
регистрованих моторних возила
Број_СН_настрадалих_са_
настрадалим пјешацима

пјешацима-

Број

саобраћајних

незгода

са

Табела 2. Саобраћајни ризик страдања пешака у саобраћају

Година

2009

2010

2011

2012

2013

Бр. рег. моторних возила

9.999

9.137

9.393

10.192

10.534

8

8

6

5

5

0,8

0,88

0,64

0,49

0,47

Бр. СН настрадалих са пешацима
СР СН настрадалих

На основу прорачуна СР_СН настрадалих- приказаног у Табели 2 закључујемо
да је у општини Будва веома низак саобраћајни ризик од страдања пјешака. У
последње две године, од када су предузете наведене мјере за повећање безбједности
саобраћаја дошло је до смањења ризика. Међутим, увјек се може тежити
ефикаснијим методама које ће спречити саобраћајне незгоде и смањити саобраћајни
ризик страдања пјешака у саобраћају.
4.

ЗАКЉУЧАК

Само земље које имају добру превентиву, добре моделе за перманентно
превентивно деловање отклањања узрока саобраћајних незгода, добре моделе за
вредновање, мјере за смањење трошкова саобраћајних незгода имају тренд смањења
саобраћајних незгода.
Саобраћај је потреба и нужност савременог човека и друштва. На територији
општине Будва постоји константан тренд раста броја становника и возила, што је
нарочито изражено за време туристичке сезоне, па је у складу са тим неопходно
редовно истраживање стања безбједности саобраћаја.
Још један проблем с којим се суочава општина Будва, а без кога је немогућа
квалитетна процјена утицаја фактора који утичу на број сабраћајних незгода и мјера
за њихово смањење, је непостојање одговарајуће јединствене базе података о
саобраћајним незгодама на путевима општине Будва. На основу квалитетне анализе
саобраћајних незгода треба да се дође до одговора на питање зашто незгоде настају,
да се идентификују локације где најчешће до њих долази, те дефинишу одговарајући
акциони планови и одговарајуће мјере које треба да се предузму.
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Сви резултати анализа спроведених у свјету указују да је човјек чинилац који
највише утиче на безбједност саобраћаја и да од њега највише зависи мјењање и
унапређење ове области његовог живота. Зато је, поред техничко регулативних мера
(инжењерске мере), јако битно извршити реформу саобраћајног образовања, почев
од едукације дјеце и родитеља. Најчешће је циљ кампање о безбједности саобраћаја
небезбједно понашање учесника у саобраћају (невезивање сигурносних појасева,
кретање пјешака уз десну ивицу коловоза ван насељеног места, прелажење коловоза
ван пјешачког прелаза итд.), на које казнене мјере не дају ефекте. У том смислу, оно
што се жели постићи кампањом јесте повећење нивоа безбједности саобраћаја кроз
повећање свјести учесника у саобраћају.
Можда се не може утицати на карактер и психологију старијих учесника у
саобраћају али ако кренемо од себе, своје породице и пријатеља, и сваким даном
утичемо на само једно лице - учесника у саобраћају и уз помоћ медијских кампања
и свих предузетих мјера повећавамо безбједност свих учесника у саобраћају, а
нарочито пјешака.
5.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Влачић Д. (2010), Завршни рад „Вредновање ефеката од побољшања безбедности
саобраћаја у општини Будва, Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 29-33
[2] Елаборат за регулисање саобраћају у Будви (1999), ЦИП Саобраћајни институт,
Београд,10-15.
[3] Елаборат за регулисање саобраћају у Будви (2005), Хидропројекат саобраћај а.д.,
Београд, 28-38.
[4] Инић М. (1987) Безбедност друмског саобраћаја, Савремена администрација, Београд,
107-123.
[5] http://www.abs.gov.rs/doc/Strategija%20bezbednosti%20saobracaja%20R%20Srbije%20201
5-2020.pdf

44

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.
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БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ
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EFFECTS OF THE MEASURES TAKEN AIMED AT IMPROVING
TRAFFIC SAFETY AT THE SECTION OF ZRENJANIN ROAD:
KRNJACA - BORCA
Жељко Ранковић1, Владимир Јевтић2, Ведран Вукшић3, Тијана Иванишевић4
Резиме: У раду је извршена детаљна и упоредна анализа елемената субјективног и
објективног ризика, као и анализа ефеката примењених мера на деоници Зрењанинског пута:
Крњача - Борча, а у односу на 2012. годину. На 8-ој међународној конференцији „Безбедност
саобраћаја у локалној заједници“, 2013. године, у радовима под називима: „Унапређење
безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча“ и „Приказ типичних
ситуација угрожености пешака на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча“
представљене су целине као и врсте проблема безбедности саобраћаја, заступљених на
посматраној деоници, и дат је предлог мера за њихово решавање. У периоду од две године, а
након ангажовања локалне самоуправе и аутора радова, реализоване су мере за унапређење
безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча. На основу
сагледаних елемената субјективног и објективног ризика, опажених пропуста и ефеката
предузетих мера, у раду је дефинисан и предлог мера за даље унапређење безбедности
саобраћаја на посматраној деоници.
Кључне речи: безбедност саобраћаја,
Зрењанински пут, ефекти предузетих мера.

локална самоуправа,

саобраћајне незгоде,

Др. Ранковић Жељко, дипл. инж. саоб., Министарство одбране Републике Србије, Бирчанинова 5,
Београд, rankovic.zeljko@gmail.com
2 Јевтић Владимир, мастер инж. саоб., Секретаријат за саобраћај, 27 марта 43-45, Београд,
vladimir.jevtic@beograd.gov.rs
3
Вукшић Ведран, спец. струк. инж. саоб., Центар за безбедност саобраћаја, Куманичка 20е, Београд,
centarzabezbednostsaobracaja@gmail.com
4
Иванишевић Тијана, дипл. инж. саоб., Traffic safety group d.o.o, Војводе Степе 459д, Београд,
t.ivanisevic@tsgserbia.com
1

45

Жељко Ранковић, Владимир Јевтић, Ведран Вукшић, Тијана Иванишевић
ЕФЕКТИ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
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Abstract: This paper contains a detailed and comparative analysis of elements of subjective and
objective risk, as well as analysis of the effects of the measures implemented on the section of
Zrenjanin road: Krnjaca - Borca, compared to 2012. year. In 8th International Conference „Road
safety in local community“, in 2013. year, in papers entitled: „Improving traffic safety on the section
of Zrenjanin road: Krnjaca – Borca“ and „The typical cases of endangerment of pedestrians on the
section of Zrenjanin road: Krnjaca – Borca“ were presented the types of problems of road safety,
represented on the observed section of road, and also a proposal of measures is given. In a period of
two years, after the engagement of local community and authors of papers, measures to improve
road safety were implemented on the section of Zrenjanin road: Krnjaca - Borca. Based on observed
subjective and objective risk, omissions and effects of the measures taken, this paper defines a
proposal of measures for further improvement of road safety on the observed section of road.
Keywords: road safety, local community, traffic accidents, Zrenjanin road, effects of the measures
taken.

1.

УВОД

На 8-ој међународној конференцији „Безбедност саобраћаја у локалној
заједници“ која се одржавала од 18. до 20. априла 2013. године објављени су радови
под називима: „Унапређење безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута:
Крњача – Борча“ и „Приказ типичних ситуација угрожености пешака на деоници
Зрењанинског пута: Крњача – Борча“.
У раду под називом „Унапређење безбедности саобраћаја на деоници
Зрењанинског пута: Крњача – Борча“ лоцирани су и представљени проблеми у
безбедности саобраћаја на посматраној деоници и дат је предлог мера за њихово
решавање, док су у раду под називом „Приказ типичних ситуација угрожености
пешака на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча“ систематизоване и
приказане типичне ситуације угрожености пешака као и предлог мера за решавање
угрожености пешака на посматраној деоници.
У протекле две године, а након ангажовања локалне самоуправе и аутора радова,
реализоване су одређене мере и активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на посматраној деоници. Циљ овог рада је утврђивање ефеката „пре и
после“ предузетих мера у периоду након 2012. године, а у односу на резултате
истраживања спроведеног 2012. године на наведеној деоници.
Предмет истраживања представља детаљна и упоредна анализа елемената
субјективног и објективног ризика учесника у саобраћају на посматраној деоници
као и анализа примењених мера са дефинисањем проблема и мера за даље
унапређење безбедности саобраћаја, а у односу на 2012. годину.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Деоница Зрењанинског пута: Крњача – Борча је анализирана са неколико
аспеката, коришћењем два различита истраживачка метода.
Први метод је анализа деонице са аспекта: фактора ПУТ и фактора ЧОВЕК.
Саобраћајне незгоде настају комбинацијом фактора безбедности саобраћаја, а
фактор ПУТ и ЧОВЕК представљају два најдоминантнија фактора. Анализа са
аспекта фактора ПУТ обухватила је анализу стања саобраћајне инфраструктуре
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(површине за кретање учесника у саобраћају, хоризонтална и вертикална
сигнализација, стајалишта јавног превоза итд.) и има за циљ да укаже на активности
локалне самоуправе у циљу унапређења безбедности саобраћаја, а на основу
детаљне и упоредне анализе резултата истраживања спроведеног 2012. године и
2014. године, док је анализа са аспекта фактора ЧОВЕК обухватила анализу брзине
кретања возила, према категоријама возила, мерењем на терену, на три локације дуж
деонице. Теренско истраживање је спроведено од 16.12.2014. године до 18.12.2014.
године у периоду од 9 часова до 19 часова.
Други метод је анкетно истраживање, различитих категорија учесника у
саобраћају (возача и пешака), на посматраној деоници, којим се утврђује
субјективни ризик на основу ставова и знања учесника у саобраћају. Спроведено
анкетно истраживање имало је за циљ да укаже на промене субјективног ризика код
учесника у саобраћају, односно утицај реализованих мера на субјективни ризик
учесника на посматраној деоници.
Циљ коришћења различитих истраживачких метода је добијање поузданијих
резултата са различитих аспеката како би се квалитетније препознали проблеми на
посматраној деоници и дефинисале мере за унапређење безбедности саобраћаја.
Оганичења овог истраживачког рада су везана за спремност анкетираних грађана
да сарађују у анкетном истраживању.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На основу теренског истраживања, детаљне анализе стања елемената
саобраћајне инфраструктуре, брзине кретања возила и анкетног истраживања
учесника у саобраћају, урађеног за потребе овог рада, спроведеног од 16.12.2014.
године до 18.12.2014. године у периоду од 9 часова до 19 часова, извршена је
анализа постојећег стања безбедности саобраћаја на посматраној деоници, са
посебним освртом на упоредну анализу стања безбедности саобраћаја „пре и после“
реализованих мера.
3.1.

Резултати анкетног истраживања

На деоници Зрењанинског пута: Крњача - Борча, спроведено је анкетно
истраживање пешака и возача моторних возила. Анкете су биле анонимне. Анкета
намењена пешацима садржала је 6 питања, док је анкета намењена возачима
моторних возила садржала 7 питања. Анкетно истраживање је реализовано на
узорку од 200 пешака и 200 возача моторних возила.
Анкетно истраживање је први пут реализовано током 2012. године, за потребе
израде рада „Унапређење безбедности саобраћаја на деоници Зрењанинског пута:
Крњача – Борча“, а поновљено је 2014. године.
3.1.1.

Резултати анкетног истраживања пешака

У првом питању „Да ли сте као пешак имали опасну ситуацију у саобраћају“
29% испитаника је изјавило да се нашло у опасној ситуацији, на основу чега се може
закључити да је број испитаника који су имали опасну ситуацију у саобраћају мањи
за 13% у односу на 2012. годину. Одговори на друго питање указују на то да 43%
47

Жељко Ранковић, Владимир Јевтић, Ведран Вукшић, Тијана Иванишевић
ЕФЕКТИ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ДЕОНИЦИ ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА: КРЊАЧА – БОРЧА

испитаника нема потпуно јасан став о прелажењу улице ван пешачког прелаза
(Слика бр. 1), док одговори на треће питање „На путу до куће/посла/школе колико
пута прелазите преко коловоза“ указују на то да 71% испитаника прелази коловоз
од два до четири пута.

Слика 1. Упоредна анализа резултата другог (а) и шестог (б) питања

У четвртом питању „На путу до куће/посла/школе да ли морате да пређете
улицу ван пешачког прелаза“ 56% испитаника је изјавило да је принуђено да прелази
улицу ван пешачког прелаза, док је у петом питању „На путу до куће/посла/школе
да ли сте уочили места са повећаним ризиком за учеснике у саобраћају“ 71%
испитаника изјавило да је уочило место са повећаним ризиком. Уколико се изврши
упоредна анализа одговора на четврто и пето питање, у односу на иста 2012. године,
може се закључити да је број испитаника који су принуђени да прелазе улицу ван
пешачког прелаза мањи за 35%, док је број испитаника који су уочили места са
повећаним ризиком мањи за 23%, у односу на 2012. годину.
Испитаници су у шестом питању оценили стање безбедности саобраћаја на
посматраној деоници негативном оценом у 13% случајева, са оценом 2 у 35%
случајева, са оценом 3 у 46% случајева, док је деоницу са врло добром оценом
оценило свега 6% испитаника (Слика бр. 1).
3.1.2.

Резултати анкетног истраживања возача

Испитаници су у 40% случајева имали између 11-20 година возачког искуства,
затим у 27% случајева између 6-10 година возачког искуства, у 21% случајева преко
20 година возачког искуства, док су испитаници у 12% случајева имали између 0-5
година возачког искуства. На друго питање 76% испитаника је одговорило да су као
возачи доживели саобраћајну незгоду (Слика бр. 2).

Слика 2. Упоредна анализа резултата другог (а) и трећег (б) питања

48

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

Одговори на треће питање указују на то да 41% испитаника у зависности о
ситуације током своје вожње прелази преко пуне линије, док 40% испитаника никад
не прелази преко пуне линије (Слика бр. 2).
У четвртом питању 61% испитаника је изјавило да увек користи сигурносни
појас током вожње, док 38% испитаника то чини понекад. Чак 65% испитаника
изјавило је, у петом питању, да опомиње лице које се налази на сувозачевом месту
ако се није везало сигурносним појасом, док 26% испитаника то понекад уради
(Слика бр. 3).

Слика 3. Упоредна анализа резултата четвртог (а) и петог (б) питања

У шестом питању возачи су навели да су на путу до куће, посла или школе
уочили следеће проблеме везане за повећање ризика за учеснике у саобраћају: 86%
испитаника је уочило проблем преласка пешака ван пешачког прелаза, 82% уочило
је непоштовање сигнализације од стране пешака, 75% учило је лоше стање коловоза,
док је 65% испитаника уочило непоштовање сигнализације од стране возача (Слика
бр. 4).
У седмом питању возачи су стање безбедности саобраћаја на посматраној
деоници оценили негативном оценом у 3% случајева, оценом 2 у 9% случајева,
оценом 3 у 56% случајева, док су са врло добром оценом возачи оценили посматрану
деоницу у 32% случајева (Слика бр. 4).

Слика 4. Упоредна анализа резултата шестог (а) и седмог (б) питања

3.2.

Анализа фактора безбедности саобраћаја

Имајући у виду да саобраћајне незгоде настају као комбинација утицаја фактора
безбедности саобраћаја, на деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча извршена
је анализа са аспекта утицаја фактора ПУТ и фактора ЧОВЕК.
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3.2.1.

Анализа са аспекта фактора ПУТ

У периоду од две године, а након ангажовања локалне самоуправе, санирани су
неки од проблема који су уочени током теренског истраживања 2012. године, док се
остали проблеми и даље испољавају на посматраној деоници. Наиме, проблем
ометања кретања пешака и бициклиста непрописно паркираним возилима на
пешачким и бициклистичким стазама је решен постављањем физичких препрека, на
неколико локација дуж деонице, и забраном саобраћаја за сва моторна возила на тим
површинама (Слика бр. 5).
Коловозни застор посматране деонице је на већем делу деонице обновљен, док
је проблем непостојања континуитета пешачких и бициклистичких стаза и даље
присутан.

Слика 5. Упоредни приказ површина за кретање ученика у саобраћају пре (а) и после
(б) примењених мера

Хоризонтална сигнализација је на посматраној деоници у значајној мери
обновљена, одређени број пешачких прелаза је обележен на неколико раскрсница
на којима је било потребе за њима, а поједини пешачки прелази су осветљени како
би се повећала видљивост пешака у ноћним условима (Слика бр. 6).

Слика 6. Упоредни приказ хоризонталне сигнализације пре (а) и после (б) примењених
мера

На деоници Зрењанинског пута: Крњача – Борча, 2012. године уочени су
недостаци који се односе на саобраћајну сигнализацију, која је била постављена у
супротности са Законском регулативом Републике Србије, а што је 2014. године
исправљено. Током обиласка терена 2014. године уочено је да су замењени
саобраћајни знакови који су недостајали, при чему су постојећи усаглашени са
Законском регулативом Републике Србије односно са Правилником о саобраћајном
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сигнализацији. Иако је локална самоуправа реализовала мере ка унапређењу
вертикалне саобраћајне сигнализације неколико саобраћајних знакова је
постављено на неадекватној висини и/или на неадекватној удаљености од коловоза.
Током теренског истраживања, 2012. године, уочени су конфликти моторних
возила, пешака и бициклиста, односно уочен је прелазак пешака ван пешачког
прелаза и прелазак возила преко пуне линије. У циљу раздвајања токова пешака и
возила, на локацијама повећане угрожености пешака, постављена је заштитна
ограда на средини коловоза (Слика бр. 7), док је на појединим локацијама
постављена бетонска баријера ради спречавања преласка возила преко пуне линије.
Наиме, на саставу заштитне ограде и бетонске баријере постоји „празнина“, коју
пешаци користе како би прешли са једне стране улице на другу (Слика бр. 7).

Слика 7. Упоредни приказ кофликата учесника у саобраћају пре (а) и после (б,ц)
примењених мера

Такође, конфликти између учесника у саобраћају су уочени и на пешачким
прелазима који нису регулисани светлосном саобраћајном сигнализацијом. До
конфликта долази услед нетолерантности возача моторних возила према пешацима,
као и непоштовања правила саобраћаја, стога је на пешачком прелазу који није
регулисан светлосном саобраћајном сигнализацијом готово немогуће безбедно
прећи коловоз. Након ангажовања локалне самоуправе пешачки прелази, углавном,
су регулисани светлосном саобраћајном сигнализацијом, односно семафорима са
„тастером“ за пешаке (Слика бр. 8).

Слика 8. Упоредни приказ регулисања саобраћаја на пешачком прелазу пре (а) и после
(б) примењених мера

3.2.2.

Анализа са аспекта фактора ЧОВЕК

Анализа са аспекта утицаја фактора ЧОВЕК обухватила је анализу понашања
возача у погледу брзине кретања возила, према категоријама возила, мерењем на
терену, на три локације дуж деонице. Брзина је анализирана коришћењем података
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добијених мерењем радаром марке Bushnell. Мерење брзине на терену обухватило
је снимање 1.428 возила у смеру ка Београду и 1.458 возила у смеру ка Зрењанину.
У спроведеном истраживању, на посматраној деоници, измерена је брзина од
укупно 2.886 возила. Од тог броја 1.428 возила је било у смеру ка Београду, док је
1.458 возила било у смеру ка Зрењанину. Посматрано према категорији возила,
1.832 измерених брзина припада путничким аутомобилима, 445 тешким теретним
возилима, 316 лаким теретним возилима и 293 аутобусима. Мерење брзина
извршено је на три локације: код „Путника“, код „Веолие“, као и код „Метроа“.
Просечна брзина возила на свим локацијама на којима је извршено мерење
износи 57,92 km/h, 85-перцентил брзине износи 68 km/h, максимална забележена
брзина Хmax износи 106 km/h, док минимална брзина Хmin износи 40 km/h, при чему
размак варијације R износи 66 km/h. Општи статистички показатељи приказани су
и за све локације на којима је извршено мерење (Табела бр. 1).
Табела 1. Општи статистички показатељи о брзини према локацији истраживања
ПОКАЗАТЕЉ
Средња вредност (X)
Медијана (Me)
Мода (Mo)
85. перцентил (P-85)
50. перцентил (P-50)
Максимум (Хmax)
Минимум (Xmin)
Размак варијације (R)
Стандардно одступање (s)
5. перцентил (P-5)
95. перцентил (P-95)
Средња вредност (95%)
Коефицијент варијације % (Kv)

Путник
60,81
60,00
57,00
69,00
60,00
106,00
46,00
60,00
8,42
48,45
78,00
60,54
13,84

Веолиа
62,43
63,00
66,00
72,00
63,00
96,00
45,00
51,00
9,12
47,00
78,00
62,30
14,61

Метро
50,36
50,00
51,00
59,00
50,00
79,00
36,00
43,00
7,81
38,00
63,00
50,19
15,50

Слика 9. Расподела по локацијама брзине кретања возила (а) и прекорачења брзине (б)

На основу резултата спроведених истраживања може се закључити да се на
локацији „Метро“ и „Путник“ највећи број возила креће брзином од 50 до 59 km/h,
док се највећи број возила на локацији „Веолиа“ креће брзином од 60 до 69 km/h
(Слика бр. 9). Највећи број возача на све три локације прекорачује брзину за мање
од 5 km/h (Слика бр. 9), а што је највише изражено на локацији „Метро“, а најмање
на локацији „Веолиа“.
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4.

ПРЕДЛОГ МЕРА

На основу обиласка терена и анализе спроведене у раду, дефинисан је предлог
мера за даље унапређење безбедности саобраћаја на посматраној деоници:
 Површине за кретање учесника у саобраћају
 Периодична провера стања коловозног застора како би се на време
уочила и санирала оштећења;
 Изградња денивелисаних и физички одвојених пешачких и
бициклистичких стаза и коридора на деловима мреже са јаким
пешачким и бициклистичким токовима;
 Изградња и обезбеђивање континуираних пешачких и бициклистичких
стаза одговарајуће ширине;
 Изградња пешачких платформи којима би се успорио саобраћај и
омогућило несметано кретање пешака и бициклиста;
 Денивелисање пешачких токова изградњом подземних пролаза и
„пасарела“ са заштитним оградама које би имале за циљ да усмере
пешаке да се крећу преко „пасареле“;
 Обележавање и осветљавање пешачких и бициклистичких стаза, а
посебно зоне укрштања са другим видовима саобраћаја.
 Хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација
 Обележавање хоризонтални ознака на путу односно пешачких прелаза
материјалима високе ретрорефлексије и уградња катадиоптера у
коловоз како би се повећава уочљивост пешачких прелаза;
 Обнављање ознака на коловозу са применом материјала високог нивоа
квалитета и степена ретрорефлексије;
 Редовно одржавање и постављање саобраћајне сигнализације у складу
са Законском регулативом Републике Србије;
 Усаглашавање саобраћајних знакова са Законском регулативом
Републике Србије.
 Конфликти учесника у саобраћају
 Раздвајање токова пешака и возила изградњом савремених „пасарела“
или подземних пролаза;
 Постављање високих ограда на средини коловоза и физичких ограда са
обе стране коловоза које би онемогућиле прелазак пешака преко
коловоза.
5.

ЗАКЉУЧАК

У раду је приказан поступак анализе деонице Зрењанинског пута: Крњача –
Борча са аспекта безбедности саобраћаја коришћењем различитих истраживачких
метода, а што може представљати значајан алат за све локалне самоуправе.
У периоду од две године, а након ангажовања локалне самоуправе и аутора
радова, санирани су неки од проблема који су уочени током теренског истраживања
2012. године, при чему се утицало на повећање безбедности саобраћаја, и на
субјективни ризик учесника у саобраћају на посматраној деоници.
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Резултати анкетног истраживања указују на то да се испитаници осећају
безбедније као учесници у саобраћају на посматраној деоници, у односу на 2012.
годину. Пешаци су у 46% случајева оценили стање безбедности саобраћаја на
посматраној деоници оценом 3, док су 2012. године исту деоницу оценили у 47%
случајева оценом 1. Слични резултати су добијени и приликом анкетирања возача
моторних возила.
Резултати анализа спроведених у раду указују да је, и поред претходно
примењених мера, потребно реализовати додатне мере и активности ка побољшању
oдвијања саобраћајног процеса, а са посебним освртом на смањење броја
саобраћајних незгода и повећања безбедности свих учесника у саобраћају.
Локална самоуправа је остварила први корак у процесу управљања безбедношћу
саобраћаја, којем треба тежити у наредном периоду. Овакав приступ и начина рада
који је допринео повећању и унапређењу безбедности саобраћаја на деоници
Зрењанинског пута: Крњача - Борча може да послужи као добар пример и осталим
локалним самоуправама.
Овај рад указује како се на основу иницијативе која је потекла из локалне
самоуправе, ангажовањем стручне и научне јавности могу постићи значајни
резултати на унапређењу нивоа безбедности саобраћаја. Иницирањем оваквих
активности, свест о важности безбедности саобраћаја добија на значају, а јавна
презентација остварених резултата охрабрује друге самоуправе које се суочавају са
сличним проблемима безбедности саобраћаја на предузимање сличних активности.
6.
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школе, Безбедност саобраћаја у локалној заједници 2013 – VIII међународна
конференција, зборник радова, стр. 307-312, Ваљево.

54

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.

ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КАО
ПОТЕНЦИЈАЛНИ УЗРОК САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА-СТУДИЈА
СЛУЧАЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА
SPATIAL DISTRIBUTION OF COMMERCIAL ENTITIES AS
POTENTIAL CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS-A CASE STUDY OF
BANJA LUKA
Александра Јаснић1, Драгана Поповић2, Саша Јаснић3, Горан Шмитран4
Резиме: Размештај привредних субјеката у простору је уско повезан са саобраћајним
токовима. Саобраћајна инфраструктура, саобраћајни токови, сигурност и ефикасност путног
саобраћаја повлаче са собом веће или мање негативе последице за учеснике у саобраћају.
Током 2012. и 2013. године број саобраћајних незгода је смањен у Бања Луци у односу на
2011. годину. У складу са потребама истраживања овог рада, извршена је и компаративна
анализа критичних локација, на којима је евидентиран највећи број саобраћајних незгода са
већим или мањим материјалним штетама и утицај просторног размештаја привредних
субјеката на настанак саобраћајних назгода. На основу добијених података, предлажу се
мере за побољшања безбедности саобраћаја у зонама привредних субјеката, иако се може
рећи да су привредни субјекти свуда око нас.
Кључне речи: размештај привредних субјеката, саобраћајне незгоде, просторна и
временска анализа и мере.
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Abstract: Types of businesses in the area is closely connected with the traffic flow. Transport
infrastructure, traffic flows, safety and efficiency of road traffic entails greater or less negative
consequences for road users. During 2012 and 2013 years the number of traffic accidents has
decreased in Banja Luka in relation to the year 2011. In accordance with the needs of this study,
there was also a comparative analysis of critical sites, on which was recorded the highest number
of traffic accidents with major or minor damage and the effect of spatial distribution of economic
entities on the occurrence of traffic accidents. Based on the obtained data, the proposed measures
for improving road safety in the areas of economic entities, although it can be said that operators
are all around us.
Keywords: deployment of economic operators, traffic accidents, spatial and temporal analysis and
measures.

1.

УВОД

Одвијање саобраћаја није могуће без одговарајуће инфраструктуре, а самим
тим, добра инфраструктура утиче на сигурност учесника у саобраћају, заштиту
животне средине и конкурентност укупне привреде. Основни услов за развој
привреде и успостављања квалитетних друштвених односа, је повезан са развојем
инфраструктурe.
Због свог значаја и утицаја на развој привреде, саобраћају и саобраћајној
инфраструктури све земље придају приоритет и значај на његов степен развоја.
Међународна заједница је развој саобраћајне инфраструктуре поставила високо у
низу приоритетних активности. Анализа стања развоја у области саобраћаја и
комуникација подразумева зависност развоја ове области од стања у окружењу и
планова регионалног развоја.
Размештај привредних субјеката у простору, у великој мери индиректно или
директно утиче на одвијање саобраћајних токова, а самим тим и на безбедност
учесника у саобраћају. Другим речима, размештај радних места у простору, било у
јавном или приватном сектору, утиче на расподелу саобраћајних токова.
Кретање саобраћајних токова у простору са собом повлачи повећање
интензитета саобраћаја који неминовно производи и неке негативне последице,
попут саобраћајних незгода.
Друмски саобраћај има примарну улогу у повезивању бањалучке регије и града
Бања Лука са суседним регионима и ширим окружењему односу на друге видове
саобраћаја. Друмски саобраћај у бањалучкој регији je најразвијенији вид
саобраћаја по распрострањености инфраструктуре, обиму превоза путника и робе,
укупном тржишном учешћу, прилагодљивости потребама корисника и учесталости
(Поповић, 2014:42,43).
Уважавајући претходно наведено, а за потребе истрaживања овог рада
анализиране су три улице које представљају саобраћајне коридоре, тј. спону самог
Града са околином. Анализиране улице су значајне због обима промета путника и
робе и концентрације привредних субјеката. Другим речима, кроз ова три примера
жели се показати уска повезаност, размештаја привредних субјеката, токова радне
снаге, произвођача, пружаоца услуга и потрошача са настанком саобраћајних
незгода.
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2.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР

Сложеност предмета истраживања захтевала је примену одговарајућих метода.
Методе које су коришћене у овом раду су компаративна и Field research (теренско
истраживање) методе, које су реализоване са циљем упознавања просторног
размештаја саобраћајне инфраструктуре и привредних субјеката.
Фокус истраживања није цели простор града Бања Луке, него њене три улице
које центар града повезују са околином, како би се на практичном примеру
приказала веза између просторног размештаја привреде и саобраћајних незгода.
Истраживање је вршено на основу података о саобраћајним незгодама на
подручју града Бања Лука у периоду од 2011. до 2013. године и евидентираног
просторног размештаја привредних субјеката. Потребна база података о
саобраћајним незгодама, односно евиденција саобраћаних незгода, преузета је од
Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Анализа просторног
размештаја привредних субјеката урађена је на основу података из
документационо-просторне основе Просторног плана града Бања Лука и теренског
истраживања.
Током анализе података, извршена је обрада евидентираних саобраћајних
незгода у којима су учествовала само моторна возила, и то у периоду од 2011. до
2013. године. Подаци су обрађивани за три саобраћајнице у граду и то:
Карађорђева улица, потом Алеја Светог Саве и Краља Петра I Карађорђевића.
Обрадом података добијени су следећи подаци: 135 саобраћајних незгода у току
2011., 107 саобраћајних незгода у току 2012. и 116 саобраћајних незгода у току
2013. године. Да би се утврдило постојање евентуалних законитости извршена је
компаративна анализа основних феноменолошких карактеристика саобраћајних
незгода у посматраном временском периодуна предметним саобраћајницама.
Да би се одредила микролокација сваке саобраћајне незгоде на територији
Републике Српске, коришћена су четири основна параметра. Полицијски
службеници приликом вршења увиђаја на месту незгоде, утврђују категорију
путног прaвца, а потом и деоницу пута. Потом, просторна локација се тачно може
идентификовати помоћу Global Positioning System-а, а ради контроле уноса могућа
је и дескрипција места саобраћајне незгоде.(Шмитран et al, 2014:2).
3.

РЕЗУЛТАТИ РАДА - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ФЕНОМЕНОЛОШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
3.1. Просторни размештај привредних делатности

Привредне делатности углавном су заступљене у урбаном подручју града, док
се у ванурбаном простору налази врло мали број привредних субјеката. Поред
привредних субјеката у урбаном подручју налази се и највећи број
административних, образовних, културних и других садржаја, који самим тим и
условљавају највећи број активних учесника у саобраћају (Шмитран et al, 2014:2).
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура представљају основни потенцијал за
будући развој неког града, а истовремено и кључни проблем.
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Атрактивност појединих локација зависи делом од релативне приступачности,
а то опет зависи од квалитета и квантитета саобраћајне инфраструктуре. Саобраћај
има значајне вишеструке ефекте на економски развој подручја, јер од његовог
развоја зависи просторни распоред привредних субјеката и становништво
(Banister, 1995).
У раду акценат је стављен на анализу распореда радно-пословних зона и њихов
утицај на саобраћајне незгоде (урбани део града). Највећи број радних места
сконцентрисан је у оквиру урбаног подручја Града. Трговинске, услужне,
информационе и финансијске делатности сконцентрисане су у централној градској
зони и у оквиру стамбено-пословних зона.
Анализиране улице дају увид у међусобну повезаност привредних субјеката и
саобраћајних токова, на три различите локације, које центар повезују са источним,
северним и западним делом Града и са околином.
3.2.

Основне феноменолошке карактеристике

Основне феноменолошке карактеристике су просторна и временска расподела
саобраћајних незгода у односу на размештај привредних субјеката.
 Просторна расподела саобраћајних незгода обухвата три различите
микролокације, које имају задатак да утврде повезаност између тачне
микролокације саобраћајних незгода и привредних субјеката, што уједно
представља и главну хипотезу овог рада.
Временски период који се посматра је од 2011. до 2013. године, а укупан број
саобраћајних незгода са моторним возилима је 7.285 на територији града Бања
Лука. За детаљну идентификацију микролокације саобраћајних незгода коришћен
је Global Positioning System-а.
Анализирајући базу података са саобраћајним незгодама и размештај
привредних субјекатау ужем урбаном подручју, изабране су три карактеристичне
саобраћајнице за овај рад:
 Карађорђева улица, која спаја месну заједницу5Лауш и цетар Града
(западни део Града);
 Улица краља Петра I Карађорђевића која пролази кроз сам центар града
(северни део Града) и
 Алеја Светог Саве која пролази кроз центар града и МЗ Борик (источни
део Града).
Прва најкритичнија локација по броју саобраћајних незгода је Карађорђева
улица, која пролази кроз густо насељену МЗ Лауш. У овом подручју развијен је
терцијарни (тј. услужни сектор), евидентирани су значајни трговинско-складишни
простори, угоститељски објекти и стамбено-пословни објекти са обе стране
саобраћајнице. С обзиром на облик делатности наведених привредних субјеката
(услужни), у овом делу града велика је флуктуација, како запослених лица, тако и
потрошача. Такође, ова улица је повезница центра града са великим бројем
насељених места (Бистрица, Борковићи, Павловац, Прњавор Мали, Сарачица,
Чокори, итд.). Према наведеном, ова улица повезује уже урбано подручје града са
околином, те самим тим условљава већу концентрацију учесника у саобраћају.
5

Даље у тексту месна заједница, користиће се скраћеница МЗ
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Слика 1. Улица Карађорђева, МЗ Лауш, 2011.-2013. година (саобраћајне незгоде-жута
боја МШ, зелена боја ЛТП, црвена боја ТТП и црна СП)

Највећи проценат дешавања саобраћајних незгода је на кружном току који ово
насеље спаја и са западним транзитом, међутим њихове последице су занемариве.
Најтежи облици саобраћајних незгода се, ипак, дешавају на прелазу саобраћајнице
из урбаног у рурално подручје.
Друга критична локација је Алеја Светог Саве, условљена је највећом
концентрацијом радних места у мешовитој пословној зони у самом центру Града.
Такође, ова улица спаја Источни транзит са центром града, и омогућава свим
учесницима, како радницима, ученицима, студентима који долазе како из свих
насељених места са десне стране Врбаса, тако и из околних општина као што су
Лакташи, Приједор, Градишка и др., да дођу до циљног места. У складу са
просторном расподелом саобраћајних незгода неоспорно је да се највећи број
саобраћајних незгода, поготово са материјалном штетом, лаким и тешким
телесним повредама, дешава на раскрсницама које воде ка значајнијим
привредним и административним субјектима (ТЦ Конзум, ТЦ Зенит,
административни центар Владе Републике Српске, Aqva park „Akvana“, итд.).
Алеја Светог Саве (Слика 2). Саобраћај је регулисан вертикалном саобраћајном
сигнализацијом а укрштања са другим саобраћајницама су махом регулисана
светлосном саобраћајном сигнализацијом. Оно што на овој саобраћајници
представља проблем јесте ширина саобраћајнице, оптерећење семафоризованих
раскрсница, јер се укрштају са најоптерећенијим саобраћајницама у граду. И
проценат најчешћих саобраћајних незгода је на поменутим семафоризованим
раскрсницама које воде то одређених привредних субјеката.
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Слика 2. . Алеја Светог Саве, 2011.-2013. година(саобраћајне незгоде-жута боја МШ,
зелена боја ЛТП, црвена боја ТТП и црна СП)

Трећа улица је Улица краља Петра I Карађорђевићакоја пролази кроз сам
центар града као главна градска саобраћајница. Током анализе, евидентиран је
најмањи број саобраћајних незгода у којима су учествовала моторна возила, иако
постоји велика концентрација и пешака, али и моторног саобраћаја. Постоји више
разлога који условаљавају овакву ситуацију, првенствено то су саобраћајнице са
више саобраћајних трака у једном правцу, није у директној вези са транзитним
улицама, односно не излази на источни и западни транзит, приступним путевима
омогућена само десна скретања, мања концентрација привредних субјеката, итд. У
овој улици налази се административни центар Владе Републике Српске,
Природно-математички факултет, Фабрика дувана, и мањи број трговинскоугоститељских радњи. Евидентиране саобраћајне незгоде, најчешће се дешавају на
семафоризованим раскрсницама улица које ову улицу спајају са западним и
источним транзитом (на раскрсници код административног центра Владе
Републике Српске и Народног позоришта, где се она спаја са Алејом Светог Саве).
Управо наведена места, представљају значајне коридоре радне снаге и свих
осталих учесника у привредним токовима.

Слика 3. Краља Петра I Карађорђевића, 2011.-2013. година (саобраћајне незгодежута боја МШ, зелена боја ЛТП, црвена боја ТТП и црна СП)

Оно што је проблем за све семафоризоване раскрснице јесте саобраћајно
оптерећење, јер се укрштају са најоптерећенијим лонгитудиналним
саобраћајницама у Граду. Тако да је највећи проценат саобраћајних незгода на
самим укрштањима.
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 Обрађени подаци обухватају четири основне временске неравномерности. За
све три локације посматрана je временска неравномерност, где ће се анализирати
годишња неравномерност саобраћајних незгода са материјалном штетом, лакше и
тешке телесне повреде и са смртним последицама. Потом месечна неравномерност
саобраћајних незгода, дневна неравномерност саобраћајних незгода и на крају,
четврта временска неравномерност која наглашава часовну расподелу
саобраћајних незгода у којима су учествовала моторна возила са материјалном
штетом, лакшим и тежим повредама и смртним последицама на територији града у
временском периоду од 2011. до 2013. године. Резутати показују да просторни
размештај привредних субјеката утиче на повећање концентрације учесника у
саобраћају, и то у одговарајућим временским часовима и данима.
Годишња неравномерност приказује варијације у броју саобраћајних незгода у
периоду од 2011. године до 2013. године. Сагледавањем наведених параметара
уочава се приметан пад у 2013. години (116) у односу на 2011. годину (135).
Када је у питању месечна расподела саобраћајних незгода, најкритичнији су
зимски месеци. Поред лоших временских услова и стања на путевима, један од
разлога је и повећање броја превозних средстава на улицама (код одласка на посао,
у сврху образовања, набавку кућних потрепштина итд.), већа непажња пешака
(слабија видљивост, ужурбаност, итд.) и др.

Слика 4. Краља Петра I Карађорђевића, 2011.-2013. година (саобраћајне незгодежута боја МШ, зелена боја ЛТП, црвена боја ТТП и црна СП)

Што се тиче дневне неравномерности саобраћајних незгода, рекло би се да не
постоји одређени шаблон дешавања, јер су критични дани среда и петак. Петак је
оптерећенији услед припрема за викенд (одлазак ван града (радника, ђака),
повећање потреба за услужним делатностима, итд.). Све наведено односи се на
анализиране улице, с обзиром да су оне саобраћани коридори (у и из Града) и
подручја са великим бројем привредних субјеката из области услужних
делатности.
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Слика 5. Краља Петра I Карађорђевића, 2011.-2013. година (саобраћајне незгодежута боја МШ, зелена боја ЛТП, црвена боја ТТП и црна СП)

Часовна неравномерност расподеле саобраћајних незгода, указује на повећање
броја саобраћајних незгода у поподневном вршном периоду .

Слика 6. Краља Петра I Карађорђевића, 2011.-2013. година (саобраћајне незгодежута боја МШ, зелена боја ЛТП, црвена боја ТТП и црна СП)

На крају је потврђено, да концентрација значајног броја привредних и
административних субјеката на анализираном подручју значајно доприноси
повећању броја саобраћајних незгода. Анализиране саобраћајнице повезују уже
урбано подручје са околином, и у њима је смештен већи број привредних и
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административних субјеката, што самим тим утиче на повећање броја учесника у
саобраћају. У наведеном дневном интервалу долази до повећања саобраћајног
оптерећења, највећим делом као последица радних токова.
4.

ДИСКУСИЈА

Резултати рада дати су у циљу практичног примера, колико је битно и
неизбежно извршити овакву врсту анализе, како би се сви актери који учествују у
процесу планирања простора упознали са постојећим проблемима. Све наведено
нам указује на то да је планирање динамичка категорија, веома промењива и
осетљива на утицаје (времена, простора, људи, саобраћаја, итд.). Временом у
простору, природи и друштву дешавају се значајне промене у свим сферама
живота, самим тим ни саобраћајни токови нису изузети.
Имајући у виду тренутно стање на анализираном подручју, просторни
размештај привредних токова и саобраћајних незгода, може се закључити да су
они међусобно у уској повезаности. Односно, да велика концентрација привредних
субјеката на одређеном локалитету повлачи за собом већи број учесника у
саобраћају. Примери који потврђују предходну констатацију су улице:
Карађорђева и Алеја Светог Саве, које представљају значајне коридоре радне снаге
и свих осталих учесника у привредним токовима.Такође, код наведених локација,
саобраћајна инфраструктура је на задовољавајућем нивоу. Међутим, услед развоја
производно-пословних зона и стамбено-пословних зона, дошло је до убрзанијег
развоја и повећања обима привредних токова у овим зонама Града. Повезаност
веће концентрације привредних субјеката, већег броја радних места и саобраћајних
незгода још је евидентнија у временским и седмичним интервалима.
Привредни токови за собом повлаче већи број учесника саобраћаја на
одређеним саобраћајним правцима, посебно у одређеним периодима дана.
Када је у питању Улица краља Петра I Карађорђевића приметан је мањи број
саобраћајних незгода, што је условљено низом елемената: саобраћајна
инфраструктура је на задовољавајућем нивоу, није у директној вези са транзитним
улицама (које су највећи коридори радне снаге и других учесника у привредним
токовима), мања концентрација привредних саубјеката, итд.
5.

ЗАКЉУЧАК

Неспорна је чињеница да рaзвoj транспортног систeмa има пресудну улогу нa
рaст, рaзвoj, зaпoслeнoсти jaчaњe кoнкурeнтнe пoзициje одређеног подручја. Према
томе, развој привреде повлачи за собом и развој транспортног система и обрнуто.
Убрзавање привредних токова на одређеном подручју доводи и до убрзања развоја
саобраћаја, веће концентрације учесника у саобраћају, што самим тим доводи и до
већег броја саобраћајних незгода.
Узимајући у обзир наведено, разне приватне и друштвене Инстиутције које
доносе одлуке о развоју одређеног подручја, морају имати на уму значај
саобраћајне инфраструктуре на општи развој. Тако да основна концепција развоја
простора, у овом случају града Бања Луке, буде заснована на доброј саобраћајној
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повезаности и убрзанијим економским активностима. Из наведених разлога у раду
се акценат ставља на значај транспортног система (улица) кojи сe смaтрa
крвoтoкoм свaкe држaвe и ширe тe глaвним прeдуслoвoмзa oбaвљaњe oстaлих
приврeдних aктивнoсти.
Саобраћајне незгоде имају одређена обележја по којима их можемо генерисати
у одређене типове. Оваква генерализација нам омогућава да уопштимо мере
којима се систематски можемо борити да тако дефинисане типове саобраћајних
незгода спречимо (Јаснић et al, 2014:55). Односно, да се дође до решења која ће се
рeфлeктовати крoз крeирaњe зajeдничкe трaнспoртнe пoлитикe кoja ћe дoпринeти
успoстaвљaњу интeгрисaнoг и eфикaснoг транспортног систeмa усмeрeнoг нa
пoдршку привредног рaзвoja.
Јако је битно да Институције које се баве овом проблематиком, више учествују
у решавању и смањењу саобраћајних незгода. Мере морају да садржавају елементе
превентивних али и репресивних активности, и то, медијске кампање, едукативни
курсеви и репресивним акцијама надлежних органа.
Потребно је истаћи да висок ниво небезбедности није последица само једног
елемента система (возач, возило, околина) већ синергије сва три елемента на
догађање саобраћајних незгода (Шмитран et al, 2014:2).
Управо временски период одвијања највећег броја незгода јавља се у периоду,
завршетка радног времена, обављања свакодневних обавеза (набавка намирница,
крај школског дана, итд.), односно када је умор најчешћи узрок несрећа.
6.
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УВОЂЕЊЕ ЗОНА 30 И ЗОНА УМИРЕНОГ САОБРАЋАЈА
У НОВОМ САДУ
THE IMPLEMENTATION OF ZONES 30 AND CALMING ZONES
IN NOVI SAD
Србислав Гуглета1, Дејан Стојковић2
Резиме:У претходном периоду се интезивно кренуло са применом за увођење зона 30 и зона
умиреног саобраћаја у Новом Саду. У недостатку јасних техничких упутстава као и прописа
кренуло се са дефинисањем критеријума за увођење зона према искуствима других светских
градова. У раду су дати како критеријуми тако и решења увођења зона са освртом на
проблеме због недовољне правне регулативе.
Кључне речи: Зоне 30, зоне умиреног саобраћаја, безбедност саобраћаја Нови Сад
Abstract: In the past intensively started with the implementation of the introduction zone 30 and
zone is calm traffic in Novi Sad. In the absence of clear technical guidelines and legislation started
with defining the criteria for the introduction of the zone by the experience of other world cities. The
paper presents the criteria as well as the introduction of zone solutions with emphasis on the
problems due to lack of legal regulations.
Keywords: zone 30, traffic calming zone, traffic safety Novi Sad

1.

УВОД

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
и Правилник о саобраћајној сигнализацији из 2010. године ("Сл. гласник РС", бр.
26/2010) по први пут дефинишу “зону 30” и зону умиреног саобраћајa. Mеђутим, у
1
Србислав Гуглета,дипл.инж.саобраћаја,ЈП „Завод за изградњу града“,Нови
Сад,Србија,srbislav.gugleta@zigns.rs
2
Дејан Стојковић, дипл.инж.саобраћаја,ЈП „Завод за изградњу града“,Нови Сад,Србија,
dejan.stojkovic@zigns.rs
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законским одредбама готово да нема било каквих препорука и јасних режимских
одредби у вези зона, осим општег ограничења брзине и начина сигналисања, тј.
самог изгледа саобраћајног знака. Ово представља значајан проблем јер доносиоци
одлука немају јасне и конкретне процедуре и критеријуме за дефинисање и примену
ових зона. У таквим условима потребно је сагледати добру праксу разијених држава
и на основу њихових позитивних искустава премостити период до доношења
конкретнијих правних норми који регулишу наведено питање.
На иницијативу савета за безбедност саобраћаја Града Новог Сада 2011. године
урађена је Студија[1] „УПРАВЉАЊА БРЗИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА“ (у дањем тексту
студија) у којој је посебно дат нагласак да се разради и сагледа методолигија око
увођења зона 30 и зона умиреног саобраћаја. Након урађене студије наступио је
период у којем су се уводиле зоне а у складу са препорукама из студије.
2.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УВОЂЕЊЕ ЗОНА 30 И ЗОНА УМИРЕНОГ
САОБРАЋАЈА

Први значајнији реализовани пројекти зона 30 у друмском саобраћају
примењени су 80-тих година прошлог века. Основни ефекти су били у значајном
смањењу стопе саобраћајних незгода, побољшању безбедности пешака и
бициклиста, а посебно деце у стамбеним подручјима. Поред смањења броја
саобраћајних незгода примећено је и значајно смањење последица самих незгода.
Елиминација спољних путовања, истовремено унапређује животну средину,
квалитет живота и знатно нижи ниво буке и загађења ваздуха. Дугорочно
посматрано у пракси брзином 30 није могуће постићи циљеве само сигналисањем
зона. Циљ је могуће постићи мрежним дизајном, низом планираних мера,
грађевинским мерама и мерама појачане контроле.
2.1.

Увођење зона 30

Увођење зона 30 представља веома комплексан посао јер је потребно сагледати
све функционалне карактеристике саобраћајног подручја, висок ниво познавања
саобраћајног пројектовања као и познавање карактеристика возача и општих
друштвених околности. Пре свега неопходно је детаљно сагледати карактеристике
подручја у којем се планира увођење зоне. Под овим се подразумева да треба
применити одређене мере и пратити њихову ефикасност те у случају потребе да се
унапреди безбедност и само управљање брзинама потребно је цео процес поново
сагледати.Дакле, критеријуми који се примењују за дефинисање зона се генерално
могу поделити на:
- функционални садржај зоне,
- функционалне карактеристике мреже,
- захтеви безбедности.
Функционални садржај зоне је први примарни критеријум да би се дефинисало
подручје које треба бити обухваћено зоном 30 или зоном успореног саобраћаја.Ово
треба да буде пре свега стамбена зона са малим садржајима пословања који не
генеришу превише атракције. Унутар овог подручја налазе се сви садржаји који су
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потребни за нормално функционисање стамбених зона, а то су: школе, предшколске
установе, објекти за рекреацију, дечија игралишта и др.
Функционалне карактеристике мреже дефинишу подручје зоне 30 и то пре
свега према рангу саобраћајница.Саобраћајнице вишег ранга су ван ових зона, и
могу бити само ободне саобраћајнице, јер представљају окосницу уличне мреже и
генерално на њима је далеко веће саобраћајно оптерећење у односу на
саобраћајнице нижег ранга.
Захтеви безбедности су скуп мера који омогућавају одржање планиране
брзине.Ове мере се примењују у односу на критеријуме који су дати у делу којим су
дефинисане мере у зависности од брзина које се региструју након примена
зона.Одређене мере се могу применити и одмах, ако се процени да је постојећи ниво
безбедности испод потребног.
Основни принципи за дизајн код увођења нових зона 30 су:
- правило десне стране на свим раскрсницама и прелазима,
- само улице без светлосне сигнализације,
- нема дељења коловоза на саобраћајне траке,
- нема обавезе веће проточности јер елиминише нерезидентног корисника да
пролази кроз зону а то се реализује кроз примену разних мера.
Везе унутрашње мреже зоне са главним путевима треба да буду осмишљени као
капије са платформом и са смањењем попречног пресека.Због малих разлика у
брзини корисника путева, бициклистисе могу водити са осталим колским
саобраћајем, дакле нису потребне посебне бициклистичке стазе.
Примери примене ових зона су у стамбеним подручјима, у близини школа или
домова за старе, на пешачким прелазима и/или на раскрсницама. На таквим местима
требало би применети физичке мере као што су „лежећи полицајци“, сужења пута,
платои у областима раскрсница и кружних раскрсница, који могу да помогну да се
обезбеди одржавање безбедне брзине возила.
У зонама 30, генерално нема пешачких прелаза.Изузеци су посебне ситуације,
као што су близина школа, домова за старе и сл.Изузетке треба посебно узети у
обзир.Знак са назнаком "30" указују на улазак у зону 30.У зони је потребна посебна
опрезност поготово због права првенства пролаза „правило десне стране“.
Основне карактеристике зона 30:
- Зона мора бити адекватно сигналисана знаком који означава почетак и крај
зоне.
- Максимална брзина 30 km/h.
- Транзитна кретања морају бити дестимулисана смањењем брзине, тј. њеном
одрживошћу, а кроз разне регулативне и грађевинске мере.
- И поред деградације брзине мора се омогућити ефикасан прикључак зоне, на
примарну мрежу треба остварити довољан број улаза и излаза.
- Дестимулацијом транзитних кретања кроз зону долази до погоршања и нивоа
услуге на ободној мрежи.
- Увођење правила десне стране, дакле нема сигнализације која регулише
право првенства.
- Нема пешачког прелаза (осим на опасним местима као што су школе, домови
за старе).
- Нема светлосне сигнализације унутар зона.
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Потребно је извршити грађевинско прилагођавање одређених делова мреже
када се констатује да је потребно умањити брзину.
- Препорука је да се формира систем једносмерних улица уколико улична
мрежа то дозвољава.
- Препорука је у тим случајевима да се обевезно омогући двосмерно кретање
бициклиста који би имали одговарајућу бициклистичку траку на делу
коловоза намењен кретању возила у супротном смеру.
Зоне 30 на примеру Града Беча
Од касних 80-тих па до данас, због разлога безбедности увођене су зоне 30 у
стамбеним деловима града Беча. На основу генералног плана града и програма
безбедности из 2005. године, сам град је дефинисао и одредио циљ да се уведу зоне
30 у свим стамбеним областима града. Критеријум код увођења зона 30 је да се
укључе све саобраћајнице које нису вишег ранга.
Користи од зона 30:
- Брзине возила у тим областима су значајно мање. Остварује се бољи квалитет
живота локалног становништва и повећање безбедности.
- Доступност стамбеним и комерцијалним садржајима и даље је могуће.
- Смањен је број претицања јер је брзина ограничена на 30 km/h.
Студије су показале да је брзина знатно смањена и да се повећала
безбедност.Незгоде које се догоде у зонама 30 су готово без последица са телесним
повредама.Мања брзина има утицаја на безбедније одвијање бициклитичког
сабраћаја и пешака.
Критеријум за увођење зона 30 у Бечу
Улична мрежа Беча са значајним делом оптерећена на главним градским
саобраћајницамачине око 25 % путне мреже. "Споредни путеви" имају дужину од
око 2.100 km, што је еквивалент око 75 % путне мреже у Бечу. Зоне 30 су углавном
само у оквиру споредне уличне мреже. У оквиру такозване "примарне путне мреже"
(што су у суштини "Путеви са повећаним оптерећењем саобраћаја и путева са
јавним превозом), само у изузетним случајевима су успостављене зоне 30.
Примена зона 30
Оцена за увођење зона 30 се врши од стране Одељења за транспорт, управљање
и организацију саобраћаја планирања (МА 46) града Беча.
-

Слика 1. Прегледна карта зона 30 у Беч
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Слика 2. Пример зоне 30 у Бечу

Немачка

Аустрија

Швајцарска

Србија

Слика 3. Саобраћајни знакови почетак и крај зоне 30 у неким земљама у Европи

2.2.

Зона умиреног саобраћаја

На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима Члан 161.дафинише
зону успореног саобраћаја и он гласи:
Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме
коловоз користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета
кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном
сигнализацијом.
Правилник о саобраћајној сигнализацијииз 2014. године дефинише сам
изглед саобраћајног знака којим се означава зона успореног саобраћаја (Слика 8.).

знак "зона успореног саобраћаја"
(III-29), који означава место од којег
почиње зона успореног саобраћаја;

знак "крај подручја успореног саобраћаја"
(III-29.1), који означава место где се
завршава зона успореног саобраћаја;

Слика 4. Зона и крај подручја успореног саобраћаја
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Основне забране и обавезе које су прописане у немачком закону су:
- Возила се морају кретати брзином кретања пешака.
- Возачи не смеју да угрозе пешаке.
- Пешаци се не смеју ометати непотребно аутомобилским саобраћајем.
- Возила не смеју бити изван одређених области за паркирање, осим за
укрцавање или искрцавање путника и утовар или истовар.
- Посебно је наглашено да пешаци могу да користе пут у целој ширини, а деци
је дозвољено да се играју свуда.
Карактериске зона успореног саобраћаја
- Пошто возачи возила не смеју да ометају кретање пешака и бициклиста у
принципу пешаци и бициклисти имају предност.
- Пешаци могу да користе све површине и коловоз.
- Препорука за возаче је да пажљиво управљају својим возилом и возе
максимално 10 km/h.
- Возачи немају предност у зонама умиреног саобраћаја.
- У зонама је забрањено паркирање ван паркинг места, дакле возилима је
омогућен пролаз до паркинга и преко јединствене површине, али паркирање
је могуће само на местима која су обележена за паркирање.
3.

ЗАХТЕВИ ВЕЗАНИ ЗА БРЗИНУ У ЗОНАМА

Подручје или зона да би имало ефикасну одрживост у смислу брзина које су
успостављене захтевају контролу истих према критеријумима након којих се
опредељује да ли карактеристична зона захтева примену додатних мера након
увођења.У процесу евалуације оцењује се одступање снимљене брзине од највеће
дозвољене па тек након тога је могуће вршити евентуалне корекције сигнализације
или увођење регулативно техничких мера у смислу постављање саобраћајне опреме
или грађевинских интервенција. Као смернице за контролу треба следити следеће
критеријуме за подручје зоне 30 и зоне успореног саобраћаја:
- Одустајање од додатне сигнализације и допунских мера када V50% и V85%
нису веће од 30 km/h (Подручје зоне умиреног сабраћаја: 15km/h).
- Појачати сигнализацију када се V85% налази између 30 и 40 km/h (Подручје
зоне умиреног саобраћаја: V85% 15 и 30 km/h).
- Сигнализација и спровођење грађевинских мера када је V50% знатно већа
него 30 km/h, а V85% је веће од 40 km/h (Подручје зоне умиреног саобраћаја:
V85% преко 30 km/h). Ако сигнализација, техничке или грађевинске мере
нису спроведене подручје/зона не може бити успостављена.
Такође могуће је применити и нешто блаже критеријуме за зоне 30
-
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V85% < 35 km/h, одустајање од додатне сигнализације и допунских мера.
V85% од 36 до 43 km/h, појачати сигнализацију, а по потреби применити и
грађевинске мере.
V85% > 44 km/h, Сигнализација и спровођење грађевинских мера, Ако
сигнализација, техничке или грађевинске мере нису спроведене
подручје/зона не може бити одржива.

10. МеђународнаКонференција
„Безбедностсаобраћаја у локалнојзаједници“, Србија, Крагујевац, 22 – 25. април 2015.

Ове критеријуме треба применити у процесу евалуације примењених зона за
процену и примену одређених мера.Вредности које су дате за проверу могу се
незнатно кориговати, ако се на основу додатних искустава тј.студијских
истраживања доносиоци одлука определе као бољи и ефикаснији за ту локалну
средину.
4.

ПРЕПОРУКЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ЗОНА У НОВОМ САДУ

На основу изложених претходних критеријумау студији дат је иницијални
предлог за увођењем зона 30 и зона умиреног саобраћаја са препорукама за њихову
примену на подручју Новог Сада.

Слика 5. Иницијални предлог за увођења зона 30 и зона умиреног саобраћаја на подручју
Новог Сада- према Студији

Слика 6. Преглед зона 30 и зона умиреног саобраћаја које су до данас изведене или ће у
скорије време бити примењене на подручју Новог Сада

Први пример једне потенцијалне зоне 30 представља стамбени блок омеђен
улицама Новосадског сајма, Булеваром краља Петра I, Булеваром ослобођења и
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Новосадског сајма.Унутар блока улична мрежа није значајније развијена и нема
повољну ортогоналну структуру како би се формирао систем једносмерних улица.
Међутим, и поред тога потребно је применити зону 30 и одређене зоне умиреног
саобраћаја првенствено због тога што око саме зоне има добро развијена улична
мреже вишег ранга булеварског типа, на којој се саобраћај регулише светлосном
сигнализацијом, али унутар зоне нема светлосне сигнализације што је један од
предуслова за зоне 30. Сагледавајући планску документацију уочено је да је улица
Бранимира Ћосића нешто вишег ранга и изграђена је са коловозом ширине од 7 m.
Пошто је ширина коловоза већа од потребне уведено је подужно паркирање на
коловозу тако да је коловоз сада сведен на ширину од 5 m. Ово ствара повољан услов
да се брзина на овој деоници редукује тј. брзина због само уске ширине коловоза
буде нешто нижа од дозвољене и ближа брзини од 30km/h.
На основу овакве претпоставке извршено је снимање брзина на овој деоници са
узорком од 1.200 возила и констатовано да је радним даном V50=35 km/h, а
V85=42,7 km/h, док је у недељу узорак био 150 возила, а регистровано је V50=34,8
km/h, а V85=42,5 km/h што је готово идентичан резултат. Овде се може приметити
да је брзина на овој деоници генерално нижа од тренутно дозвољене, баш због саме
геометрије саобраћајнице као и присуства подужног паркинга уз коловоз који
такође представља одређену меру за смиривање саобраћаја.
У студији је констатовано да је потребно увести ову саобраћајну зону према
предлогу и у складу са препорукама пратити стање унутар зоне те евентуално
применити одређене мере у случају да је стање безбедности испод очекиваног.

Слика 7. Анализа брзина у улици Бранимира Ћосића (радни дан)
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Слика 8. Анализа брзина у улици Бранимира Ћосића (недеља)

Слика 9. Обухват потенцијалне зоне

5.

ЗАКЉУЧАК

На основу свега претходно наведеног може се закључити да и поред тога што
наш закон и прописи нису довољно дефинисали смернице, или основне критеријуме
за управљање брзинама ипак постоје добре законске основе.По први пут су
дефинисане зоне које треба да имају функционалност у складу са европским
искуствима.Њихово увођење је неопходност те треба применити критеријуме на
основу европских искустава.Очигледан је и недостатак других прописа у вези
градских саобраћајница што утиче на то да при пројектовању елемената саобраћајне
мреже пројектанти немају јасне критеријуме у вези геометријских елемената па
самим тим режим на њима често није одговарајући.
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Суштина је у правилној координацији локалних институција и на анализама
стручних служби, тј.саобраћајних експерата који морају да примењују доследне и
јасне критеријуме на територији целог подручја како би корисници, тј. возачи имали
доследан модел мера те да могу своје понашање у саобраћају да прилагоде условима
пута.
Треба посебно истаћи да је потребно вршити перманентно и дуготрајну
едукацију становника преко средстава информисања и других начина у вези ново
примењених мера јер само тако могу имати пун ефекат.
6.
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PRIMENA RSI – PROVERE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA ULICI
VOJVODE STEPE PRE I NAKON REKONSTRUKCIJE
IMPLEMENTATION RSI - CHECK TRAFFIC SAFETY ON VOJVODE STEPE
STREET BEFORE AND AFTER RECONSTRUCTION
Aleksandar Trifunović 1, Vanja Vožni2, Svetlana Čičević3, Marjana ČubranićDobrodolac4
Rezime Cilj modernog pristupa bezbednosti saobraćaja je preduzimanje svih mera koje mogu
sprečiti nastanak saobraćajnih nezgoda. Ove mere se definišu na osnovu analiza saobraćajnih
nezgoda koje su se već dogodile, ali i na osnovu kontinuiraniog praćenja stanja bezbednosti
saobraćaja na određenom području. Ovakav prisup bezbednosti saobraćaja podrazumeva da uzrok
saobraćajne nezgode ne mora isključivo da bude loše ponašanje vozača, već to može da bude i loše
stanje puta, neadekvatno regulisanje saobraćaja, nebezbedna okolina puta i slično. Identifikacija
opasnih mjesta na putevima, pored definisanja postojećeg stanja i primene upravljačkih mera,
predstavlja osnov u upravljanju stanjem bezbednosti saobraćaja. Najbolji način za utvrđivanje
opasnih mesta na deonici puta koju treba unaprediti po pitanju bezbednosti saobraćaja, jeste
identifikacija i analiza opasnih mesta na dionici puta. Pri izboru metoda kojim će se vršiti
identifikacija opasnih mesta na putevima moraju se pratiti iskustva razvijenih zemalja, sa najboljom
praksom u ovoj oblasti. Rad sadrži opis provere bezbednosti saobraćaja, kao jedne od najefikasnijih
metoda za sprečavanje nastanka saobraćajnih nezgoda. U radu je detaljno prikazana i provera
bezbednosti saobraćaja koja je sprovedena na ulicu Vojvode Stepe u Beogradu, pre rekonstrukcije
iste, sa unapred definisanim ciljem da se uporedi provera bezbednosti saobraćaja pre i nakon
rekonstrukcije ulice

Saradnik u nastavi, Trifunović Aleksandar, dipl. inž. saobraćaja, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305,
Beograd, Srbija, a.trifunovic@sf.bg.ac.rs
2 Vožni Vanja, , master inž. saobraćaja, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija,
vanja.vozni@gmail.com
3 Prof. dr, Čičević Svetlana, dipl. psiholog, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija,
s.cicevic@sf.bg.ac.rs
4 Asistent, Čubranić-Dobrodolac Marjana, dipl.psiholog, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd,
Srbija, marjana@sf.bg.ac.rs
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Ključne reči: bezbednost saobraćaja, provera bezbjednosti saobraćaja, rekonstrukcija ulice
Abstract: The aim of modern approach to traffic safety is to take the all measures which can prevent
causing of traffic accidents. These measures are defined based on analysis of traffic accidents which
already happened and based on constantly following situation of traffic safety in specific area as
well. This approach to traffic safety means that the cause of a traffic accident does not only have to
be bad behavior of a driver, but also it can be bad condition of a road, inapproprate traffic regulation,
road environment unsafety and similar. The work includes the description of contemporary methods
to improve the traffic safety and special attention has been paid to Traffic Safety Control being one
of the most efficiant methods to prevent causing of traffic accidents.The work also fully describes
the Traffic Safety Control which was carried out on the street Vojvoda Stepa in Belgrade, before the
reconstruction, with predefined order to compare traffic safety checks before and after
reconstruction of the street.
Keywords: traffic safety, traffic safety control, reconstruction of the street

1.

UVOD

Zbog teških posledica saobraćajnih nezgoda, proizvođači motornih vozila počeli su
primenjivati sisteme zaštite putnika u vozilima čiji je cilj da spreče nastanak saobraćajne
nezgode (aktivna bezbednost) ili da smanje posledice, ukoliko je već došlo do saobraćajne
nezgode (pasivna bezbjednost). Sigurnosni pojasevi u vozilma počeli su da se primenjuju
1885. godine u Velikoj Britaniji (http://en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt, 20.11.2014.),
vazdušni jastuci 1973. godine5 a u novije vreme razvijeni su sistemi za povećanje
bezbednosti kao što su ABS, ESP i drugi. Navedeni sistemi odnose se na zaštitu koju
može da pruži motorno vozilo.
Međutim, na nastanak saobraćajne nezgode utiču mnogi faktori, a ne samo motorno
vozilo, a uticaj tih faktora nije u potpunosti poznat. Ako se ovaj problem želi
pojednostaviti, mnogobrojni uzroci nezgoda mogli bi da se svrstaju u dve sveobuhvatne
kategorije: subjektivne i objektivne faktore. Prvu kategoriju čine faktori koji potiču od
čoveka, njegovog ponašanja i osobina, a u drugu kategoriju spadaju faktori koji se odnose
na okolinu, put, vozilo, saobraćaj, regulativu, preglednost, vidljivost i slično (Kostić et al,
2012).
Rezultati istraživačkih projekata o uzrocima saobraćajnih nezgoda pokazuju da u
svakoj trećoj saobraćajnoj nezgodi okruženje puta ima značajan uticaj. Paket mera za
unapređenje bezbednosti saobraćaja definisan je Direktivom Evropske Unije broj 2008/96
o upravljanju bezbednosti na putevima, koja je objavljena u oktobru 2008. godine. Jedna
od mera ove Direktive, koja se odnosi na povećanje bezbednosti puta je RSI (Road Safety
Inspection). To je studija provere bezbednosti saobraćaja (PBS) na postojećem putu ili
delu postojećeg puta, koja služi za identifikaciju nedostataka puta koji mogu dovesti do
saobraćajnih nezgoda (PIARC, 2008). Brojne studije potvrdile su ulogu i značaj RSI
tehnike za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i povećanje nivoa bezbednosti
saobraćaja (Elvik, 2006; Lutschounig and Nadler, 2005; Mocsári and Holló, 2006;
Lipovac et al, 2006; Lipovac et al, 2007).
Ovaj rad opisuje proveru bezbednosti saobraćaja kao jednu od proaktivnih metoda za
povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, povećavanjem bezbednosti puta, pre i posle
rekonstrukcije ulice Vojvode Stepe u Beogradskoj opštini Voždovac. Martner u svojim
5

http://inventors.about.com/od/astartinventions/a/air_bags.htm, 20.11.2014.

76

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

studijama daje predloge za izvodjenje metoda opisanog i predstavljenog u ovom radu, dok
Cafiso (Cafiso et al, 2014) u svojoj studiji predstavlja moderan pristup primene ove
metode na gradskim saobraćajnicama.
2.

METODOLOGIJA RADA

PBS je proaktivna metoda, koja se sprovodi ukoliko je deonica puta definisana kao
visokorizična (npr. prema podacima o saobraćajnim nezgodama), ukoliko postoje podaci
o ozbiljnim bezbednosnim problemima (koji su dobijeni od policije, jedinice za
održavanje puteva itd.), ukoliko je u bliskoj budućnosti planiran projekat rekonstrukcije
ili obnove deonice i u tom slučaju bi PBS trebala da identifikuje specifične probleme koji
se odnose na bezbednost puta ili kao periodični zadatak, po planu i rasporedu sprovođenja
PBS (PIARC, 2008).
Najvažnije karakteristike puta koje se moraju analizirati prilikom primene PBS,
podeljene su na osam delova:
1. Funkcija puta
U ovom delu PBS definiše se kategorija puta, da li put prolazi kroz gradove ili naselja,
koje vrste vozila koriste put i koliki je procenat učešća određenih kategorija u ukupnom
saobraćaju, da li su ograničenja brzine odgovarajuća, koji tip saobraćaja je zastupljen
(tranzitni, lokalni ili mešoviti), da li put koriste i ranjivi učesnici u saobraćaju (pešaci,
biciklisti...).
2. Poprečni presek puta
Kod dela koji se odnosi na poprečni presek puta proverava se širina kolovoza i širina
saobraćajnih traka, stanje površine kolovoza, postojanje i širina bankina, poprečni nagib
kolovoza, postojanje posebnih (odvojenih) staza za bicikliste/pešake i njihova širinu...
3. Trasa pružanja puta
Kada se posmatra trasa puta, važno je utvrditi postojanje i broj horizontalnih krivina,
stanje vertikalnih krivina, kao i to postoji li dovoljna preglednost.
4. Raskrsnice (ukrštanja)
Osim ukrštanja puteva u ovom delu važno je utvrditi i definisati stanje pristupnih
prilaza privatnim posedima, kao i stanje pružnih prelaza, odnosno ukrštanje puta i
železničke pruge.
5. Javni i privatni servisi, usluge i prostor za odmor, javni prevoz
U ovom delu potrebno je ispitati postojanje pristupnih puteva do servisa, odmorišta,
škola, bolnica, supermarketa, restorana, prostora za parkiranje, utovar, istovar tereta i
slično. Takođe je neophodno ispitati stanje javnog prevoza na posmatranoj deonici kao i
lokaciju autobuskih stajališta.
6. Ranjivi učesnici u saobraćaju
PBS uključuje i proberu bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju tj. pešaka,
biciklista, skutera-mopeda i motociklista. Ukoliko nema posebnih saobraćajnih traka za
ranjive učesnike, potrebno je, na osnovu procenta učešća u ukupnom saobraćaju i stradanja
ranjivih učesnika, utvrditi da li postoji potreba za izgradnjom istih ili se ova kategorija
učesnika može da se zaštiti sprovođenjem određenih mera.
7. Saobraćajna signalizacija, obeležavanje i osvetljenje
Ovaj deo PBS obuhvata analizu stanja horizontalne i vertikalne saobraćajne
signalizacije. Proverava se da li je signalizacija čitka, jasna i vidljiva, kako u dnevnim,
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tako i u noćnim uslovima. Takođe se vrši kontrola broja i pozicije saobraćajnih znakova,
ali i kontrola osvetljenja na određenom putu ili deonici puta.
8. Okolina i pasivna bezbednost puta
Problemi koji se mogu javiti, a vezani su za okolinu puta, odnose se na duboke kanale,
visoke bankine ili useke, rastinje, drveće ili druge objekte u neposrednoj blizini puta.
Takođe je potrebno izvršiti kontrolu elemenata pasivne bezbednosti puta, koji sami po sebi
mogu predstavljati problem za bezbednost saobraćaja (npr. pogrešno postavljene zaštitne
ograde) (PIARC, 2008).
3.

REZULTATI RADA SA DISKUSIJOM

Analizirana ulica (ulica Vojvode Stepe) spada u saobraćajnice II reda, deonica od
Autokomande do Trošarine, povezuje periferni deo grada sa centrom. Deonica puta za
koju je vršena inspekcija, počinje u neposrednoj blizini Autokomande i završava se na
Trošarini i ima 1+1 saobraćajnu traku, kako za motorni saobraćaj, tako i za šinski
podsistem javnog prevoza putnika. Dužina posmatrane deonice iznosi 3,1 km, PGDS u
proseku iznosi 1300 vozila/dan, pri čemu je procentualno učešće teretnih vozila oko 6%,
dok je ograničenje brzine 40 km/h i 50 km/h.
Analiza postojećeg stanja pre rekonstrukcije je obavljena u mesecu decembru 2012.
godine (kada su i načinjene fotografije), dok je analiza nakon i u fazi rekonstrukcije
izvršena u januaru 2015. godine (vreme kada su načinjene fotografije).
1. Funkcija i okruženje
Postoje objekti različite namene pored kolovoza za koje nije ispoštovana
građevinska linija čime su ometeni pešački tokovi, primoravajući pešake da se kreću po
kolovozu (pre rekonstrukcije, Slika 1.).
Rekonstrukcijom ulice predviđen je parking prostor pod uglom od 0° ispred
objekata ka kojima gravitiraju vozači (Slika 2.).

Slika 1. Pre rekonstrukcije
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2. Poprečni profil
Najkrupniji zahtev rekonstrukcije navedene ulice predstavlja izmeštanje
tramvajskih šina sa bočnih strana na sredinu ulice (Slika 4.).
Na pojedinim mestima je prisutno oštećenje kolovoznog zastora. Takođe, može se
uočiti da poklopci šahti nisu u nivou površine kolovoza (pre rekonstrukcije).
Širina poprečnog profila je u zimskom periodu smanjena zbog nagomilanog snega,
koji se nalazi sa obe strane ulice (pre rekonstrukcije, Slika 3.).
Nakon rekonstrukcije ne postoji oštećenja kolovoznog zastora, deonica je
presvučena novom asfaltnom masom, a poklopci šahti su izmešteni sa kolovoza (Slika
4.).

Slika 3. Pre rekonstrukcije

Slika 4. Nakon rekonstrukcije

3. Pružanje trase puta
Nisu uočeni problemi u pružanju trase puta, a trasa nakon rekonstrukcije je ostala
nepromenjena.
4. Ukrštanja, osvetljenje, prelazi preko železničkih pruga
Postoji veliki broj neregularnih priključaka na posmatranoj deonici ulice „Vojvode
Stepe“ koji nisu opremljeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom (pre
rekonstrukcije).
U fazi rekonstrukcije urađeno je novo osvetljenje, koje je subjektivnim zapažanjem,
bolje od ranijeg.
Putnički automobili u pojedinim situacijama za obilaženje zaustavljenih vozila
koriste deo puta namenjenog za kretanje tramvaja (pre rekonstrukcije).
Nakon rekonstrukcije i izmeštanjem tramvajskih šina, ovaj problem je rešen.
5. Servisne i površine za odmor
Postoje nekoliko servisa i auto perionica duž posmatrane trase, pre i nakon
rekonstrukcije.
6.
Ranjivi učesnici u saobraćaju
U organizaciji prostora, na pojedinim delovima deonice uočeni su problemi u
pogledu nedovoljne širine trotoara čime nije zadovoljena opsluženost pešačkih tokova,
a u zimskom periodu poteškoće pešacima donosi neočišćen sneg na trotoarima, pa su
prinuđeni da se kreću ulicom (pre rekonstrukcije, Slika 5.).
Nakon rekonstrukcije, na pojedinim mestima je sužen trotoar, zbog izgradnje
parking mesta (Slika 6.).
U posmatranom periodu istraživanja nisu uočeni motociklisti i biciklisti.
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Slika 5. Pre rekonstrukcije

Slika 6. Nakon rekonstrukcije

7. Saobraćajni znakovi, oznake na kolovozu, svetlosni znakovi
Veliki broj elemenata vertikalne signalizacije, odnosno saobraćajnih znakova je
oštećen ili nepravilno postavljeno, stoga bi isti trebalo da budu zamenjeni, čime bi se
podigao nivo bezbednosti saobraćaja (pre rekonstrukcije, Slika 7.).
Nakon rekonstrukcije zamenjeni su svi saobraćajni znakovi, novim saobraćajnim
znakovima na propisan način (Slika 8.).
Pojedini saobraćajni znakovi imaju slabu retrorefleksiju i trebalo bi ih zameniti
novim (pre rekonstrukcije, Slika 9a.).

Slika 7. Pre rekonstrukcije

Slika 8. Nakon rekonstrukcije

S obzirom na lošu poziciju pojedinih saobraćajnih znakova, potrebno je osim
promene pozicije postaviti i dodatne znakove čime bi se izbeglo „zbunjivanje“ vozača
(Slika 9b.).
U fazi rekonstrukcije, za sada su na svim mestima postavljeni odgovarajući
saobraćajni znakovi.

Slika 9.a Pre rekonstrukcije
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Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, kako po pitanju poprečnih oznaka
(pešački prelazi), tako i po pitanju uzdužnih oznaka (razdelne i ivične linije), kao i
ostalih oznaka (strelice za definisanje namene saobraćajnih traka) (Slike 10. i 11.).

Slika 10. Pre rekonstrukcije

Slika 11. Pre rekonstrukcije

U posmatranoj fazi rekonstrukcije nije urađena horizontalna saobraćajna
signalizacija.
Tokom rekonstrukcije ulice Vojvode Stepe postavljena je privremena vertikalna i
horizontalne signalizacije (Slika 12.).

Slika 12. U fazi rekonstrukcije

4.

ZAKLJUČAK

U radu je prikazana primena jedne od savremenih procedura za unapređenje
bezbednosti puteva – Provere bezbednosti saobraćaja, na ulicu Vojvode Stepe pre i nakon
rekonstrukcije, čija realizacija prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na
putevima, predstavlja zakonsku obavezu upravljača puta.
Značaj ovog alata je u tome što, kao poslednja faza proaktivnog delovanja, daje
mogućnost otklanjanja uočenih nedostataka puta, tako da do saobraćajnih nezgoda uopšte
ne dođe. Nivo bezbednosti saobraćaja je u direktnoj vezi sa stanjem puteva. Detaljno m
analizom uticajnih elemenata puta identifikuju se problemi puta i predlažu se mere za
povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja, po kriterijumu vremenskih odrednica i
zahtevanih finansijskih ulaganja. Na ovaj način, smanjuje se broj nezgoda i veličina
njihovih posledica, čime se direktno ostvaruje pozitivan odnos između uloženih sredstava
za vršenje Provere bezbednosti saobraćaja i primenu mera prema troškovima koji bi nastali
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u slučaju da do nezgoda dođe. Ovo je osnovna korist koja se ostvaruje od primene Provere
bezbednosti saobraćaja.
Subjektivno opažanje sa terena, u fazi rekonstrukcije ulice Vojvode Stepe, mogu se
uočiti poboljšanja u odnosu na fazu pre rekonstrukcije (nova parking mesta, nova
saobraćajna signalizacija, novi asfaltni sloj kolovoza), ali i nedostaci (smanjena širina
trotoara). Postoji nezadovoljstvo među ljudima koji koriste ovu saobraćajnicu zbog
perioda rekonstruisanja ulice, a mišljenja korisnika javnog gradskog saobraćaja su
podeljena po pitanju izmeštanja tramvajskih šina. Međutim, rezultate stvarnog efekata
rekonstrukcije ulice na bezbednost saobraćaja mogći će se videti nakon završetka same
rekonstrukcije i puštanja u promet ulice.
5.
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УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ЈАВНИМ
ПУТЕВИМА
IMPROVEMENT OF ROAD SAFETY ON PUBLIC ROADS
Марко Цупара1, Јелена Кртенић2
Резиме: У духу деценије акције за безбедност саобраћаја и смањења броја саобраћајних
незгода Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дало свој допринос
кроз предлоге за измену Закона о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14) и доношењe нових правилника из делокруга своје
надлежности. Република Србија је ратификовала Конвенцију о сигнализацији на путевима
(Convention on road signs and signals done at Vienna on 8 november 1968) која има за циљ да
земље потписнице усагласе саобраћајану сигнализацију на путевима ради ефикаснијег,
безбеднијег саобраћаја и пружања једнозначних порука свим учесницима у саобраћају.
Саобраћајна сигнализација, заједно са јавним путем чини систем, чије добро функционисање
директно утиче на степен безбедности саобраћаја, а примарна последица се огледа у
смањеном броју саобраћајних незгода. У овом раду ће бити презентоване новине донете у
правилницима, које се односе на: правилно обележавање зона на јавном путу (радова, школа
и сл.) које су потенцијална места угрожености учесника у саобраћају услед измена режима
саобраћаја, усклађеност саобраћајне сигнализације према Конвенцији у смислу изгледа и
дефиниција значења саобраћајног знака и сл. Посебна пажња у овом раду је посвећена
саобраћајном пројекту који је први пут дефинисан кроз правилник као главни пројекат, на
основу којег се саобраћајна сигнализација поставља на путу као стална или у зони радова,
након овере од стране органа надлежног за послове саобраћаја. Значај ове теме је посебно
важан, јер се унапређењем техничког регулисања саобраћаја кроз решења дата пројектима
техничког регулисања саобраћаја повећава безбедност саобраћаја кроз мере и акције којима
се утврђује режим саобраћаја, као и потребне сагласности на пројекат у смислу техничке
контроле, мишљења органа на пројекат и сл.
саветник Цупара Марко дипл.инж.саобр., Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
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Кључне речи: саобраћајна сигнализација, безбедност, саобраћајни пројекат, саобраћај,
правилник
Abstract: Ministry of Construction, Transportation and Infrastructure contributed to the decade of
action for road safety and reducing traffic accidents number through Law on Road Traffic Safety
amend proposal ("Sluzbeni Glasnik RS", no. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-US and 55/14) and the
adoption of other legislation documents within its jurisdiction scope. The Republic of Serbia ratified
the Convention on road signs and signals (signed in Vienna, 09/11/1968), in order to uniform onroad traffic signing and signaling for achieving more efficient and safer traffic system, and providing
unambiguous message to all road users in all countries that signed the Convention. Traffic signs and
signals, together with public roads, are a unique system, which well-functioning, reflected in the
reduced number of accidents, directly affects the level of traffic safety. This paper will present latest
updates in legislation documents recently published, related to: traffic signing and signaling
compliance with the Convention in matters of definitions, look, etc.; proper signing and special
zones marking on public roads (e.g. construction sites, school areas); etc. Mentioned zones are
higher risk areas for traffic accidence occurrence due to changed traffic regime and/or
exposure/vulnerability of traffic participants. Paper specifically attends traffic designing process,
where now only upon signed and approved detailed design project, signing and signaling devices
could be installed, no difference if for durable or temporary purpose. The topic importance lies in
fact that traffic safety can be significantly improved by precisely defining traffic system measures,
procedures and actions as well as necessary project approvals, technical control and supervision.
Keywords: traffic signs, safety, traffic project, traffic, rule book

1. УВОД
Јавни пут је саобраћајна површина коју могу да користе сви или одређени учесници у
саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима, а која је као таква
проглашена од стране надлежног органа. Одговорност је и органа локалне самоуправе је да
својим одлукама кроз техничко регулисање саобраћаја директно утичу на повећање
безбедности саобраћаја свих учесника у саобраћају. Обавеза наше земље је да у доношењу
прописа о саобраћајној сигнализацији поштује и Конвенцију о сигнализацији на путевима.
Представници Економске комисије за Европу (UNECE) су позвали све државе чланице да за
јануар 2015. године доставе извештаје који се односе на усклађеност саобраћајне
сигнализације своје земље са Конвенцијом, у смислу изгледа и дефиниција значења знакова.
Такође, у извештају се достављају и саобраћајни знаци који нису дефинисани Конвенцијом.
У Женеви ће 5. и 6. фебруара 2015. године на скупу којем ће присуствовати земље потписнице
Конвенције бити представљена презентација по земљама достављених извештаја
уподобљености саобраћајне сигнализације са Конвенцијом. Резултат тог скупа ће бити
предлог за иновирање Конвенције у броју измена за који се укаже потреба већине земаља
чланица. У том смислу, између осталог обавеза овог министарства је била да доношењем
нових прописа из ове области прати Конвенцију. Овим радом, органима локалне самоуправе
и свим учесницима скупа биће предствљени Правилник о саобраћајној сигнализацији и
Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова („Службени гласник
РС“, број 134 од 11. децембра 2014. године), донети од стране овог министарства у циљу
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
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2.

ПОСТОЈЕЋА ПРАКСА

Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС“ бр. 105/13 и 119/13) је
прописано да локална мрежа путева чини велики проценат укупне путне мреже наше земље.
С тим у вези, сматрамо да јединице локалне самоуправе имају велико учешће у броју издатих
решења за техничко регулисање саобраћаја на путевима било да је реч о сталној или
привременој саобраћајној сигнализацији. Сматрамо да је недостатак професионализма у
пословима саобраћаја на локалном нивоу, а пре свега недовољан број запосленог стручног
кадра у саобраћају, кључан разлог недовољне безбедности саобраћаја на путевима. У том
смислу је недовољна информисаност у праћењу нових прописа, стандарда, начина
пројектовања система без погинулих лица и сл. У прилог наведеном су и чињенице не
постојања прописа, као и потреба за изменом постојећих прописа а које су такође
доприносиле недовољној безбедности саобраћаја на путевима.

3.

НЕДОСТАЦИ У ПОСТОЈЕЋИМ ПРОПИСИМА

Најважнији уочени проблеми у прописима у постојећој пракси су били: непостојање
регулативе којом би се дефинисала зона радова на путу и начин техничког реглисања
саобраћаја у зони радова, као и потреба да се Правилник о саобраћајној сигнализацији
(„Службени гласник РС“, број 26/10) измени. С обзиром на то да, је постојала потреба за
великим бројем измена поменутог правилника, од техничких до суштинских, донет је нови
правилник. Један од битних недостатака у прописима о саобраћајној сигнализацији, а који
директно утиче на рад органа надлежних за послове саобраћаја, је био недовољно дефинисан
појам саобраћајног пројекта. Непрецизно дефинисан садржај пројекта је остављао слободу у
понашању свих, у смислу нивоа детаљности пројекта, било да је реч о сталној саобраћајној
сигнализацији или привременој. Новим правилником, саобраћајни пројекат је главни
пројекат саобраћајне сигнализације, подлеже техничкој контроли, а његови делови су
детаљно описани. Идеја је била да сви у низу, од инвеститора, пројектаната, надзорних
органа, техничке контроле и органа надлежних за послове саобраћаја (на издавању решења
или инспекцијским пословима), преузму на себе део одговрности у циљу подизања веће
безбедности саобраћаја на путевима својим одлукама кроз главни пројекат саобраћајне
сигнализације. Обавеза да пројектни задатак ради инвеститор је кључна, јер су на њему све
одлуке које ће се овером пројекта од стране органа директно применити на путу. Посебно
скрећемо пажњу да новим правилником којим се уређује зона радова на путу, је обавезно
постављање знакова: радови на путу и престанак свих забрана, што често није била пракса
када се изводе радови нарочито на улицама. У правилнику је дат пример изгледа зоне радова,
а подразумева се да се конкретан изглед зоне прилагођава сваком пројекту посебно у
зависности од потребног нивоа детаљности и обезбеђивања потребног степена безбедности
саобраћаја. Овим правилником дефинисани су избор начина за регулисање саобраћаја у зони
радова на путу, начин постављања и уклањања привремене сигнализације на путу, димензија
знакова који се постављају на вертикалне запреке у зони радова, начин постављања опреме и
сл. Сматрамо да ће побољшање постојећих прописа и нови прописи вишеструко утицати
позитивно на повећање степена безбедности саобраћаја на путевима.

4.

ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

У прописима до сада није постојао минимум критеријума којим се дефинише испитивање
квалитета саобраћајног знака. Новим правилником је то прописано. До сада у прописима
опрема пута није била прописана у целости. Напомињемо да сада опрема пута представља
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део саобраћајне сигнализације, у складу са чланом 4. Правилника о саобраћајној
сигнализацији. У претходном правилнику није постојала могућност да се знаци поставе само
са леве стране пута. Новина у пропису је да се одређени знакови могу изузетно поставити
само са леве стране пута, према члану 7. став 4. наведеног правилника. Постојале су
оправдане примедбе, пре свега управљача пута, за измену класе материјала а посебно у
зонама радова на путу. Оне су сада дефинисане. Такође, постојао је и проблем у фиксној
димензији на којој се знак морао поставити на путу, што је путарима био велики проблем, а
уколико знак није био на одређеној висини постављен, из било ког разлога, самтрао се не
важећим код вештачења саобраћајних незгода. Сада је прописан опсег у којем се постављају
саобраћајни знаци на путу. По новом правилнику пешачки прелази на државним путевима
кроз насеља могу се обележавати на платформи испред које се уграђују звучне траке (до сада
је то била обавеза која у пракси није увек била изводљива и често слабо применљива). Такође,
пешачки прелаз по новом пропису се не сме обележавати на путевима са више саобраћајкних
трака по смеру ако прелаз није регулисан семафорима. Новина у пропису је да се за
регулисање кретања јавног градског превоза могу користити уређаји за регулисање кретања
трамваја (до сада то није било дозвољено, али је постојала велика потреба у пракси). Новим
правилником је уведен и семафор за регулисање кретања пешака и бициклиста, за чиме је
постојала потреба у пракси. Посебна пажња дата је делу опреме пута, где су уведени нови и
иновирани постојећи елементи опреме пута у складу са европским трендовима. Побољшања
у вези начина постављања семафора односе се на нова растојања семафора од коловоза,
висине на које се постављају, начин постављања додатног сигнала и сл.
5. ПРОМЕНЕ КОД САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА
Правилником о саобраћајној сигнализацији (“Службени гласник РС”, број 134/14) прописани
су нови саобраћајни знакови док су поједини иновирани према Конвенцији у смислу изгледа
и дефиниције знака. Измене знакова се односе на боју, димензије и шифре знакова према
групама: опасности, изричитих наредби и обавештења. Значајне новине су у начину
постављања знакова на путу, јер се у пракси показало да неправилно постављање знакова на
путу, директно утиче на степен безбедности учесника у саобраћају. Као један од примера је
и знак пут са првенством пролаза (III-3) који се сада може поставити на путу и после сваке
раскрснице тако да сви путеви који се укрштају или спајају са овим путем морају бити
означени знаком обавезно заустављање или знаком уступање првенства пролаза. Највише
промена има група знакова обавештења где су у постојећој пракси недостајали знакови у вези
промене броја трака и њихових намена. Посебан акценат је дат на бољој уочљивости знакова:
андрејин крст, близина школе, зона школе, опасна деоница пута, погрешан смер, магла на
путу и сл. Уведен је знак снимање саобраћаја (III-100), јер је у пракси постојала потрeба, с
обзиром на то да се врши снимање саобраћаја на путу.
Код допунских табли је сада прописано да се на заједничком стубу не сме поставити више од
два саобраћајна знака по смеру кретања са или без допунске табле по знаку. Изглед и
дефиниције допунских табли је иновирана и додате су две нове допунске табле.
Боље дефинисање значења појединих знакова и начин њиховог постављања на путу,
умногоме ће допринети решавању проблема који су до сада постојали у пракси, како
учесницима у саобраћају тако и пројектантима.
6. ЗАКЉУЧАК
Орган јединице локалне саомуправе надлежан је за техничко регулисање саобраћаја на
путевима на својем подручју. Један од значајних доприноса безбедности саобраћаја је апел
органима локалне самоуправе за јачање институционалних капацитета за управљањем
безбедности саобраћаја. Доношењем нових прописа у вези категоризације путева и
референтног система, измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
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доношење нових правилника, органима јединице локалне самоуправе предстоје бројни
послови у овој области. Сви саобраћајни пројекти од 19. децембра 2015. године морају бити
у складу са новим Правилником о саобраћајној сигнализациаји. Члан 95. поменутог
правилника је прописао да одређени саобраћајни знаци у периоду најкасније од пет годна
након ступања на снагу наведеног правилника морају бити замењени на путу. Обавеза органа
локалне самоуправе је да на делу државног пута чији се правац поклапа са улицама у насељу,
техничко регулисање саобраћаја у свему поистовети техничком регулисању саобраћаја на
државном путу. Значајан допринос безбедности саобраћаја органа локалне самоуправе је и у
одржавању путева, контроли и праћењу стања на путевима и откањању свих недостатака због
којих долази до саобраћајних незгода. Овај ниво власти би требало да прати измене прописа
и активно делује усклађујући своје акционе планове са националним, уважавајући све своје
особености. Имајући у виду напред изнето, с обзиром на то да је и даље велики број
саобраћајних незгода на јавним путевима сврха израде овог рада је и сугестија локалној
заједници и свим учесницима скупа да уложе напор у едукацију у смислу упознавања са
новинама у прописима, као и примену истих. Квалитетније планирање техничког регулисања
саобраћаја кроз пројекте било да је реч о изградњи нових, периодичном одржавању путева,
или редовном одржавању истих директно би дало допринос већој безбедности саобраћаја на
путевима.
Прописивање нове саобраћајне сигнализације подразумева ажурирање стандарда, израду
нових материјала за обуку возача, едукацију деце и свих учесника у саобраћају, ново вођење
евиденције саобраћајне сигнализације на путу и сл. Сматрамо да је новим знаковима посебно
дат допринос код обележавања зона школа како у насељеним местима, тако и ван њих, јер су
деца посебно угрожена категорија у саобраћају. Министарство је предложило управљачу
пута, израду нових техничких упутстава у вези са донетим правилницима. Сугеришемо да би
се тим техничким упутствима могли прописати: темељи у које се поставља саобраћајна
сигнализација, линија прегледности, шематски приказ типских решења за зоне радова и сл.
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ROAD SAFETY AUDIT IN URBAN ROAD DESIGN BY THE
EUROPEAN DIRECTIVE ON ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY
MANAGEMENT
Anđelko Šćukanec1, Davor Brčić2, Marko Šoštarić3
Sažetak: Europska unija je 2008. godine donijela Direktivu 2008/96/EC o sigurnosti cestovne
infrastrukture. Cilj Direktive je povećanje sigurnosti TEM cesta (Transeuropska mreža) kroz sve
faze izgradnje cesta počevši od planiranja, projektiranja i građenja pa do same eksploatacije i
održavanja ceste. Primjena direktive ja obvezujuća za TEM ceste, ali je preporuka da se primjena
direktive proširi i na ostale ceste pa tako i na gradske prometnice. Ukoliko se prilikom projektiranja
cestovne infrastrukture uzme u obzir i ljudski faktor te okolina kao čimbenici nastajanja prometne
nesreće, a ne samo minimalni propisani uvjeti vezani uglavnom uz tehničke karakteristike cestovne
infrastrukture, uvelike će se utjecati na smanjenje mogućnosti nastanka prometne nesreće. Osim
toga, eksterni trošak prouzročen prometnim nesrećama će biti daleko manji ukoliko se mogućnosti
nastanka prometne nesreće otklone već u samom projektiranju cestovne infrastrukture, a ne tek
tijekom eksploatacije ili održavanja (a posteriori). Navedenu činjenicu Direktiva sadrži kroz RSA
(Road Safety Assessment) postupak koji se provodi u fazi projektiranja cesta kako bi se utvrdio
utjecaj projekta na razinu sigurnosti prometa. U radu će se na realnom primjeru prikazati osnovni
elementi procjene sigurnosti cesta u fazi projektiranja gradskih prometnica.
Ključne reči: revizija cestovne sigurnosti, RSA, projektiranje gradskih prometnica, Direktiva o
sigurnosti cestovne infrastrukture, sigurnost gradskog prometa
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Abstract: In 2008, European Union brought the Directive 2008/96/EC, dealing with road
infrastructure safety. The goal of the Directive is to increase safety of the Trans-European Networks
(TEN), including every stage, from planning, design and construction to usage and maintenance.
Although the application of the Directive is mandatory for TEN roads, it is recommended to apply
the Directive to other road infrastructure as well as the one in urban areas. If human factors and the
environment are included in the design phase as road accident causes (not just the minimum
conditions required, mostly related to technical road infrastructure characteristics), there can be a
great achievement in reducing the probability of an accident to occur. Besides that, the external costs
caused by road accidents will be much smaller if the possibilities for an accident to occur are
eliminated in the infrastructure design stage, and not in the usage or maintenance stage (a posteriori).
The stated fact is included in the Directive as RSA (Road Safety Assessment), which is a procedure
implemented in the road design stage in order to determine how the project contributes to road safety.
The paper shows in real example which basic elements of road safety audit exist in the urban road
design stage.
Keywords: road safety audit, RSA, urban road design, Directive on road infrastructure safety
management, urban road safety

1.

INTRODUCTION

According to the research conducted, the share of external costs in traffic (congestion
costs excluded) in the EU-27 countries (including Norway and Sweden and excluding
Malta and Cyprus) were 514 billion EUR in 2008, which is 4 % of total GDP. In these
external costs, the very high 44 % belongs to traffic accidents (226 billion EUR or 1,76 %
of GDP), 29 % to climate changes, 10 % to air pollution, and the 4 % belongs to the noise.
It is important to note that road traffic contributes with 93 % of total external costs in
traffic, and 61 % of the same costs belongs to private cars.
In order to reduce the number of road accidents, and consequently the external costs,
it is necessary to act preventively on every factor with possible contribution for a road
accident to occur. In this manner, European Parliament and European Council brought the
Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management (hereinafter: Directive).
The goal of the Directive is to increase road safety on Trans-European Networks (TEN)
within the every stage, from planning, design and construction to usage and maintenance.
The 2008/96/EC Directive of the European Union makes protocols for road safety
evaluation in the planning and design stage. The means of road safety evaluation in the
planning and design stage are determined by standard procedures of the Directive. The
impact on road safety in the planning stage is determined by the RSIA procedure (Road
Safety Impact Assessment). On the other hand, the impact on road safety in the design
stage is determined by the RSA procedure (Road Safety Audit).
Besides the road safety evaluation in planning and design stages, the Directive defines
safety evaluation procedures for accident blackspots, NSM (Network Safety Management)
and RSI (Road Safety Inspection).
In the Republic of Croatia, measures for improving road safety are carried out by the
inspection of existing roads. The drawback of this kind of methodology is the fact that the
inspection is conducted after the irregularities of the existing road or junction were
determined, which mostly happens after a road accident occurs.
Since the majority of accidents occur in the urban environment, the accent in this paper
is put onto road safety audit for urban roads in the design stage. In addition, if various
factors that have to be included during the project design development are considered,
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traffic design in urban areas becomes more complex. For this reason, special attention is
required to be put on project documentation preparation in order to have maximum
influence of reducing the probability of road accident by acting preventively through every
relevant factor that may cause the accident.
2.

ROAD SAFETY AUDIT – THE RSA PROCEDURE

Road safety audit (RSA) is related to road safety evaluation in the design stage. The
RSA procedure represents an independent, systematic and fundamental evaluation of
predicted usable road infrastructure elements designed within the project (traffic, technical
and construction) which may have impact on road safety. The audit is conducted in every
project stage – from preliminary design to construction design accompanied by
construction design documentation. When reviewing elements that have impact on road
safety, the RSA procedure includes every traffic participant (drivers and passengers in
motor vehicles, pedestrians, cyclists, children, elderly people, people with disabilities and
others) in an equal manner.
The main goal of the RSA procedure is road safety improvement, which is a direct
consequence of road accident decrease in just constructed or redesigned road network
portions. For this kind of achievement, the project has to be constantly revised in the
construction and usage stages in terms of road safety. Accordingly, the other goal of the
RSA procedure is to avoid traffic solutions which can result in more road accidents as well
as the continuous conduction of safe driving policy for potential road users in order for
them to be taught how to drive safely.
According to the implementation, the RSA procedure is divided into 4 stages:
 Safety audit in the preliminary design or the preliminary project,
 Safety audit in the stage related to the building act acquirement (main
project),
 Safety audit in the construction design stage,
 Safety audit in the trial run stage (probation with corrections of minor
deficiencies at the end).
In the preliminary design stage, predicted connections between constructed design and
existing roads as well as compatibility of the solution with different traffic participants are
under review. Although this stage of the project has already determined the basic design,
specific changes that may result in improved road safety are still being considered. These
changes can be related to the type of intersection, number of lanes at the intersection,
visibility field, etc.
In the main stage of the project, the RSA procedure is conducted immediately before
the project documentation for road construction or redesign is finished. Since this stage
probably implies that legal property relations regarding land acquisition have already been
resolved, the review cannot result in more significant changes, so the basic activity of the
RSA procedure in this stage is the examination of traffic signalling, lighting, protective
fencing, other equipment as well as drainage elements, curbs and shoulders.
The RSA procedure in its construction design stage or the construction documentation
stage is conducted in newly constructed or redesigned portions of transportation network
immediately before putting the project into usage. Since the project is conducted in this
stage within the RSA procedure, there is a performance check of every single element to
make sure that each of them was implemented in accordance to the project, and that no
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deficiencies conflicting road safety have not been produced in the process. If the
performance check determines certain deficiencies that may result in worsened road safety
state, changes related to minor road reconstructions, signalling and other equipment in the
observed road network portion (which can greatly contribute to road safety improvements)
have to be suggested. It is also very important to perform the checkout during both day
and night in order to have a better insight to possible deficiencies mostly related to lighting,
traffic signalling and latent risks.
The RSA procedure in its trial run stage is conducted during the period in which the
probation certificate of occupancy for the implemented solution has been acquired, which
is the moment when smaller deficiencies have to be corrected. It is desirable to conduct
the RSA procedure in the trial run stage when the minor deficiencies in the implemented
solution are not yet known, but just to make sure that no mistakes have been produced
during the design and implementation of the traffic solution. The goal of the RSA
procedure in this stage is the evaluation of correctness and fulfilment of safety conditions
for every traffic participant. If there are certain deficiencies in the trial run of the RSA
procedure, it is necessary to suggest their elimination and the adjustment of road network
elements to match the real traffic conditions and driver behaviour.
This kind of road safety evaluation procedure in the network design stage can expect
newly constructed roads, redesigned roads or intersections to fulfil the most strict safety
criteria and by that, to ensure safe traffic operations for every participant.
3.

THE RSA PROCEDURE – APPLICATION ON THE URBAN ROAD
NETWORK

According to the Directive, road safety audit is currently obligatory only for the TEM
roads, but it is recommended to apply it on every other road type. The TEM network in
Croatia has a total length of 1.600 km, divided into motorways (1.300 km) and state roads
(300 km). The importance of expanding the Directive to urban road network can be seen
through road accident data. According to the data obtained from the traffic police in the
Republic of Croatia, only 5 % of total road accidents occur on motorways. In addition, 57
% of total number of accidents with casualties occur in the urban environment, and 78 %
of total number of accidents with injuries occur in the urban environment as well.
For these reasons, the RSA procedure becomes the most suitable aspect of project
design in urban areas because it is related to project revision from preliminary design stage
to trial run stage, opposite to the RSIA procedure, which is related solely to the planning
stage, usually based on safety tests for new road portions. However, projects involving
new road portions are usually rare in the urban environment.
Besides the mentioned, transport project development procedures are influenced by
significantly more relevant factors able to have impact on road accidents in the urban
environment. In addition, often are present examples in which, due to limitations in space,
accident blackspots cannot be eliminated in a simple manner (as a civil engineering
problem).
In order to include every relevant factor, and by that, to create optimal solution from
safety aspect, road safety audit in its design stage, from preliminary design to the usage
stage becomes unavoidable. This significantly decreases probability for accident
blackspots to form, and also the possibility to implement project solutions whose elements
are not satisfying from the aspect of safe traffic operations.
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In accordance with the Directive, road safety audit needs to be conducted by qualified
personnel – auditors. An auditor is a qualified natural person who independently estimates
the road portion solution from the road safety aspect in planning and design stages,
inspecting the existing road from the aspect of road safety characteristics. Due to the
responsibility and complexity of the tasks (especially in the urban areas), a person has to
meet certain conditions and to pass the auditor exam in order to become an auditor. The
most important conditions are: academic degree in traffic or civil engineering field, certain
amount of work experience in the road safety field, and specific references – participation
on projects related to road infrastructure, safety or similar. If every of the stated conditions
are met, the person can attend the course and eventually, attend the auditor exam.
A simple example which demonstrates a possible inadequate traffic solution
implementation from the safety aspect as well as the advantages of applying the RSA
protocol of the Directive to the urban road design is demonstrated throughout the chapter
4 – a case study.
4.

AN EXAMPLE OF THE RSA PROCEDURE IN THE URBAN
ENVIRONMENT

In order to represent how the project audit in its design stage could impact the optimal
traffic choice from the safety aspect, a case study was made. The case study is the analysis
of the project solution related to a connection of the newly planned gas station in urban
areas from the road safety aspect – a road safety audit (RSA). Since the case study
considers the preliminary project for the purpose of acquiring the location permit, the RSA
procedure is related to road safety evaluation in the preliminary design stage.

Figure 1. The first project solution variant
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The case study includes two variants of the solution mentioned above. Within the first
variant of the designed project solution, a connection of the newly planned gas station
through the urban area by an on-ramp is proposed. At the proposed connection, the
existing road has two one-way roadways, and each roadway consists of two lanes. Free
traffic flow has a speed of 80 km/h. The project solution as the first solution variant is
shown in Figure 1.
The analysis of the first solution variant showed that safety violations of traffic
operations in the area produce a critical safety spot at the off-ramp of the existing gas
station, which would become an on-ramp in the first variant of the project solution of the
newly designed gas station. The critical accident spot is shown in detail in Figure 1. The
figure shows that the critical spot is placed at the beginning of the off-ramp, i.e. the lane
leading to the existing gas station, with a length of 105 metres, characterized by almost
maximum traffic flow speed, opposite to the flow from the newly designed gas station,
which would have a speed between 0 and 15 km/h. The range of speeds of the exiting
traffic flow is caused by technical specifications of the off-ramp as well as the direct
entrance in the critical spot area. On the basis of former data analysis from similar cases,
it is assumed with high probability that the 80 % of vehicles will make a full stop in the
on-ramp of the newly planned gas station before they enter traffic. Merging those two
traffic flows is considered as a risky situation which considerably disrupts safe traffic
operations – in this case, vehicles in traffic and vehicles coming from the new gas station
are in conflict. In addition, there is a chance of new traffic flows from other areas
(shopping malls) to induce on the area, because the exit of the new gas station would then
serve as a connection to the main roadway, shortening crossing distance to less than a half.
After the road safety audit, the first solution variant was not approved, because it was
not satisfactory from the road safety aspect.
After rejecting the first solution variant, the project team started to consider the second
solution variant of the on-ramp from the new gas station to the existing roadway in the
urban area. Within the second solution variant of the project, a perpendicular connection
between the gas station and the roadway was suggested. The project solution for the
second variant is shown in Fig. 2.
The road safety evaluation procedure in the design stage of the second solution variant
resulted in many deficiencies in the development and design procedures of the solution,
which in the end, resulted in an entire set of negative impacts on road safety. This set of
negative impacts can be classified into the following groups:

Newly formed critical point which has a negative impact on the safe traffic flow
operations on the existing road,

Newly formed critical point which has a negative impact on the traffic volume on
the existing road,

Negative influences that create worse drive conditions on the existing road,

Reduced safe manoeuvring of heavy vehicles due to small radii on exits and new
traffic flow formations from other areas (shopping malls) at the on-ramp of the
gas station – the on-ramp could not withstand these intense flows due to its
technical characteristics.
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Figure 2. The second project solution variant

The conclusion derived from the analysis was the following: from the aspect of safe
traffic operations as well as the aspect of capacity and the level of service, the solution
regarding the implementation of the new connection between the new gas station and the
roadway as perpendicular (second solution variant) is not an acceptable solution. This is
because the existing traffic flow on the roadway reaches almost its maximum possible
speed, while the traffic flow entering the roadway from the new gas station is practically
still (speed is 0 km/h), which makes the critical spot very dangerous. In addition, it is
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expected to have an increased number of drivers using the right lane on the existing road
in order to exclude themselves from traffic to use the existing gas station – the off-ramp
would be positioned immediately after the on-ramp of the newly designed gas station (Fig.
2), and this can lead to increased probability for accidents to occur. Besides that, the
exiting radii of the revised on-ramp are not adjusted to technical specifications of heavy
vehicles, which would then occupy the entire right lane and the most of the left lane when
entering roadway, which would significantly worsen road safety on the existing roadway.
From the reasons stated and described above, the suggestion is to make corrections of
the project according to stated deficiencies, so the proposed connection solution is not
approved from the road safety aspect.
As one can see from the negative consequences of the project analysed above, road
safety audit in the traffic design stage is a very complex procedure which requires both
knowledge and experience among certified auditors. During the conduction of the safety
audit in its design stage, special attention in urban areas has to be put on every factor
contributing to the possibility of an accident to occur from aspect of safe traffic operations
in order to conduct the road safety audit properly.
The main reasons for an accident to occur are described as three factors: human,
vehicle and the road (environment). For this reason, certified auditors have to possess
experience and knowledge in other fields (driver psychology, human as a road safety
factor, road safety in the usage stage and similar), in order to detect and warn about the
deficiencies in the design stage, which can make road accidents to occur during the usage
stage.
It is also very important to emphasize that, on the legal basis, both the first and the
second solution variant can be granted the permission of implementation, i.e. the existing
legislation mandatory for the matter has no explicit restriction in which the mentioned
variants would not be compliant with. This example is the additional reason why the
application of the RSA procedure of the Directive has to extend to the urban road network,
because it is evident that the variants of the project solution regarding the on-ramp from
the new gas station are not in accordance with the traffic profession, and neither the rules
of road safety.
Road safety audit in this method also contributes to cost decrease for the investor
because, as can be seen from both solution variants, it is much simpler to change the
preliminary traffic design in accordance with the audit results than to conduct additional
construction work in order to improve safety aspects of the solution already implemented.
5.

CONCLUSION

In the Republic of Croatia, there has been a road safety inspection conducted only for
the existing roads, which has not showed a considerable effect through the decrease of the
number of road accidents until the present. In fact, the Republic of Croatia is among the
European countries with the highest number of deaths in traffic per million inhabitants.
The partial reason for this situation can be the existing road inspection model, because,
according to the model, particular redesign measures are usually implemented after an
accident occurs. This kind of approach aimed to improve road safety is not satisfactory
because it does not behave preventively, and consequently, is the most expensive road
safety improvement solution.
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The facts stated above are the precise reason why the need to decrease the probability
of road accident to occur in the designed stage appeared. This method would significantly
impact the safety of the new traffic solutions since the highest safety standards had already
been used to make ideal traffic solution variants.
Besides the motorways and the rest of the TEM network in the Republic of Croatia,
the implementation of the road safety audit procedure (RSA) is required to be implemented
on the rest of the road network as well. This is especially true for the urban road
infrastructure on which, compared to the motorways and roads outside of settlements, a
significantly greater number of road accidents occurs because traffic and its accompanying
problems have the highest concentration in cities.
The case study revealed that the road safety audit procedure in the solution design stage
is very complex because in the urban environment, there is a great amount of factors of
influence. The case study also revealed that, even if the existing legislation regulating the
matter from the safety aspect was complied with, bad traffic solutions could be noticed
quite often, which is a result of complexity in the urban road network design. It is almost
impossible to explicitly make regulations for the every rule of the urban road network
design due to the specificity of the each project.
The reasons state above imply that is very important to conduct the road safety audit
procedure for traffic solutions in urban areas in every step, beginning with the design, and
ending with the usage. In such manner, preventive actions for each factor with possible
contribution to a road accident will be enabled, which could make a significant
contribution to reduce the number of road accidents in the Republic of Croatia.
6.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНИХ МЕСТА НА ПРИСТУПНИМ
РАСКРСНИЦАМА НАСЕЉУ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“
IDENTIFICATION DANGER SPOTS ON ACCESS INTERSECTION OF
SETTLEMENT "STEPA STEPANOVIC" IN BELGRADE
Филип Филиповић1
Резиме: Током развоја научне области безбедности саобраћаја, развијане су и усавршаване
многобројне методе за одређивање измеритеља нивоа безбедности саобраћаја. Формирање
првих база података о саобраћајним незгодама омогућило је спровођење значајних анализа
безбедности саобраћаја одређених микролокација, а тиме упоређивање микролокација
међусобно, што јесте основни задатак мерења. Овакав концепт оцене безбедности саобраћаја
представља традиционалан, реактиван приступ. Међутим, тежња савремених приступа
решавања проблема безбедности саобраћаја усмерена је ка проналажењу најбољих решења
пре настанка саобраћајних незгода, односно пре штетних последица. Из тог разлога, све више
пажње се посвећује концепту заснованом на комбинацији неколико метода, а све у циљу веће
поузданости и ефикасности приликом идентификације и рангирања опасних места. Метод
примењен у овом раду састоји од анализе саобраћајних незгода, анализе субјективних ставова
учесника у саобраћају и примене конфликтне технике. На овај начин омогућена је анализа
безбедности микролокације и идентификовање опасних места и пре настанка незгода на
одређеној локацији. У раду је применом поменуте комбинације извршена анализа
безбедности саобраћаја на три раскрснице у Београду, са кратким временом експлоатације.
Такође су дате и контрамере за повећање нивоа безбедности саобраћаја посматраних
раскрсница.
Кључне речи: конфликтна техника, опасна места, проактивни приступ, раскрсница.
Abstract: Along with the development of traffic safety as science discipline, numerous methods
were developed to determine measuring units of the traffic safety level. First databases of traffic
accidents enabled scientists to conduct analysis of the traffic safety in specific micro locations, and
with it to compare them to other micro locations, which is the main purpose of the measurements.
This traffic safety assessment concept represents a traditional, reactive approach. However, the
1
Филиповић Филип, дипл. инж. саобраћаја, стручни сарадник, Криминалистичко-полицијска академија,
Цара Душана 196, Земун, 11080, Србија, filipfilipovic3.14@gmail.com
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tendency of the modern approach to traffic safety problem solving is directed towards finding the
best solution before the accidents happen. Therefore, methods based on the combination of various
other methods are becoming increasingly popular, with the objective of increasing reliability and
efficiency when identifying and ranking dangerous spots. The method applied in this paper
comprises the analysis of traffic accident, analysis of the subjective attitudes of participans in traffic
and the use of a conflict technique. This way it is possible to analyze the safety of the microlocations
and identify dangerous spots even before the first accidents. Using the aforementioned method the
traffic safety analysis was conducted at three intersections in Belgrade, with short period of usage.
Countermeasures to improve safety at the analyzed intersections are also included.
Keywords: conflict technique, danger spots, proactive approach, intersection.

1.

УВОД

Током развоја научне области безбедности саобраћаја, развијане су и
усавршаване многобројне методе за одређивање измеритеља нивоа безбедности
саобраћаја. Релевантност и прецизност ових измеритеља, директно се одражава на
сагледавање и оцену постојећег стања, а самим тим и на успех практичних мера и
акција. Дакле, изналажење оптималних измеритеља у безбедности саобраћаја,
постало je услов даљег напретка у развоју заштитног система безбедности
саобраћаја. Формирање првих база података о саобраћајним незгодама омогућило
је спровођење значајних анализа безбедности саобраћаја одређених просторних
јединица, а тиме и упоређивање са другим просторима, чиме је постигнут основни
задатак мерења. Овакав концепт оцене безбедности саобраћаја представља
традиционалан приступ. Међутим, традиционалан приступ иако незаобилазан, јесте
само потребан, али према савременим концептима управљања безбедношћу
саобраћаја не и довољан за прецизно препознавање и решавање проблема. Тежња
савремених приступа решавања проблема безбедности саобраћаја усмерена је ка
изналажењу најбољих решења пре настанка саобраћајних незгода, односно пре
штетних последица. Са друге стране, примена овог концепта може бити од кључног
значаја у идентификацији конкретних проблема, када је историја саобраћајних
незгода на одређеној локацији непозната или непотпуна.
Применом модификоване конфликтне технике, а затим уочавањем утицајних
чиниоца и системском анализом посматраних раскрсница, у овом раду је проблем
конфликата сагледан са више аспеката. Крајњи исход истовременог сагледавања
конфликтности, резултовао је доношењем јединствене оцене опасности одређеног
места на раскрсници, а тиме је дефинисан и ниво приоритетности приликом
одлучивања у поступку решавања сваког од уочених проблема. Дакле, један од
циљева примене проактивног приступа уочавања и решавања проблема безбедности
саобраћаја јесте дефинисање механизама настанка и узрока потенцијалних
саобраћајних незгода. У раду су такође дати предлози краткорочних и дугорочних
контрамера.
Предмет истраживања овог рада јесте анализа безбедности саобраћаја
утврђивањем критичних интеракција учесника у саобраћају.
Основни циљ истраживања је идентификација и дефинисање опасних места на
укрштањима приступних саобраћајница новоизграђеног београдског насеља Степа
Степановић (у даљем раду „насеље“) са мрежом града. Повод истраживања ових
локација јесу проблеми настали услед бројних пропуста у планирању,
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пројектовању, организацији, одржавању и функционисању саобраћајног система на
прилазу насељу, а што у случају даљег одлагања решавања проблема може довести
до настанка нових нежељених последица. Другим речима, од саме изградње насеља,
регулисање и безбедност саобраћаја су у потпуности запостављени.

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Простор истраживања представљају три трокраке раскрснице којима се
остварује веза насеља Степа Степановић (општина Вождовац) са градском мрежом.
Предметне раскрснице су: раскрсница Кружни пут Вождовачки – насеље Степа
Степановић (Раскрсница А); раскрсница ул. Кумодрашка (Булевар Пека
Дапчевића2) – насеље Степа Степановић (Раскрсница Б); раскрсница ул.
Кумодрашка (Булевар Пека Дапчевића) – насеље Степа Степановић (Раскрсница Ц).

Слика 1. Простор истраживања

У првом делу истраживања, за прикупљање података, примењена су два метода:
 метод модификоване конфликтне технике (примењена за утврђивање
саобраћајних конфликата на терену) и
 метод анкете (утврђивање ставова становника насеља Степа Степановић
о безбедности саобраћаја на посматраним раскрсницама).
У другом делу, за анализу података коришћене су следеће методе:
 статистички метод (примењен у анализи спроведене анкете и анализи
уочених конфликата) и
2
У даљем раду биће коришћен стари назив улице „Кумодрашка улица“. На Скупштини града Београда
18.09.2014. године, донета је одлука о преименовању дела Кумодрашке улице у Булевар Пека Дапчевића.
(http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1623439, сајт посећен 01.10.2014.)
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метод компарације (упоређивање истих или сличних величина
добијених на различитим локацијама истраживања, ради уочавања
њихових сличности, односно степена разликовања).
Истраживање је обављено у периоду од 10.09. до 24.09.2014. године. Раскрснице
су снимане видео камером током три вршна часа у току дана (среда, четвртак,
субота) у једнаким временским интервалима на све три локације, према распореду
датом у Табели 1. Камера је постављана на начин да се може посматрати целокупна
саобраћајна ситуација на раскрсници, а да притом буде неприметна за учеснике у
саобраћају.


Табела 1. Расподела времена посматрања конфликата

Раскрсница

Раскрсница А
(од 10.09. до 13.09.2014.)
Раскрсница Б
(од 17.09. до 20.09.2014.)
Раскрсница Ц
(од 17.09. до 20.09.2014.)

Јутарњи час

Подневни час

Вечерњи час

07:00 - 08:00h

12:00 - 13:00h

17:00 - 18:00h

07:00 - 08:00h

12:00 - 13:00h

17:00 - 18:00h

08:00 - 09:00h

13:00 - 14:00h

18:00 - 19:00h

Током истраживања, временски услови су били без падавина и видљивост је
била добра, осим у четвртак увече, када је непосредно пре снимања Раскрснице Ц
пала киша.
Истраживачи су накнадном анализом видео материјала на основу субјективне
процене, опредељивали конфликте према нивоу опасности, према врсти предузете
активности и према врсти учесника. Према нивоу опасности конфликти су
сврставани у три категорије и то:
 конфликти ниског ризика за настанак незгоде (путање учесника се
пресецају, али постоји рано уочавање и благо реаговање);
 конфликти средњег ризика (учесници у саобраћају благовремено
реагују и нема наглог реаговања) и
 конфликти високог ризика (учесници иду према судару и касно реагују,
па се незгода једва избегла).
Други део теренског истраживања, анкетирање обављено је током месеца
септембра 2014. године, испитивањем становника насеља о безбедности саобраћаја
на предметним раскрсницама. Укупно је анкетирано 200 испитаника (100 возача
моторних возила и 100 пешака).
Применом модификоване „Интегрисане методе идентификације и рангирања
опасних места за пешаке на микролокацији“, извршено је поређење конфликтних
тачака и нивоа безбедности саобраћаја на раскрсницама. Такође, за сваку врсту
конфликта према нивоу ризика, израчуната је пондерисана вредност тежине
конфликата.
Ранг опасног места на основу пондерисаних конфликата одређен је релацијом
(Пешић et al, 2010: 49-59).
𝑅𝐶 = 𝑁𝑣𝑑 ∙ 𝑝𝑣𝑑 + 𝑁𝑑 ∙ 𝑝𝑑 + 𝑁𝑙𝑑 ∙ 𝑝𝑙𝑑

(1)

При чему је: 𝑁𝑣𝑑 – број конфликата високог нивоа ризика; 𝑁𝑑 – број конфликата
средњег нивоа ризика; 𝑁𝑙𝑑 – број конфликата ниског нивоа ризика; 𝑝𝑣𝑑 – тежински
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фактор високог нивоа ризика (𝑝𝑣𝑑 = 10) ; 𝑝𝑑 – тежински фактор средњег нивоа
ризика (𝑝𝑑 = 5); 𝑝𝑙𝑑 – тежински фактор ниског нивоа ризика (𝑝𝑙𝑑 = 1). Тежински
фактори 𝑝𝑣𝑑 , 𝑝𝑑 и 𝑝𝑙𝑑 одређени су експертском методом, вредновањем тежине
сваког нивоа ризика у ранијим студијама (Вујанић et, al, 2009). Након израчунатог
пондерисаног броја и тежине конфликата, конфликти су рангирани (R1-Ранг
опасног места пондерисаног броја и тежине конфликата), а потом упоређени са
другим начинима рангирања (R2-Ранг опасног места према укупном броју
конфликата; и R3-Ранг опасног места према ставовима учесника у саобраћаја).
Како би се одредио коначни ранг опасних места, извршено је пондерисање
рангова добијених на основу модификоване конфликтне технике и рангова
добијених на основу ставова испитаника о опасном месту на свакој раскрсници.
Рангирање опасних места интегрисањем више метода вршено је према следећој
релацији:
𝑅1 ∙ 𝑤1 + 𝑅3 ∙ 𝑤3
(2)
𝐶𝑅 =
2
При чему је: 𝑅1 - Ранг опасног места пондерисаног броја и тежине конфликата,
𝑅3 - Ранг опасног места према ставовима учесника у саобраћају, 𝑤1 – тежински
фактор значаја ранга према пондерисаном броју конфликата (0,59), 𝑤3 - тежински
фактор значаја ранга према ставовима испитаника (0,41). Важно је напоменути да је
однос између ова два тежинска фактора усвојен према поменутој студији Вујанић
еt al, 2009.

3.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

На посматраним локацијама током периода истраживања укупно је уочено 499
конфликата, при чему је на Раскрсници А забележено 266 конфликата (53% од
укупног броја), затим на Раскрсници Б 126 конфликата (25% од укупног броја), док
је на Раскрсници Ц забележено 107 конфликата (22% од укупног броја).
Према вршном часу у току дана може се уочити различит тренд саобраћајних
конфликата у току дана. Раскрсница А и Раскрсница Ц имају исту расподелу током
дана, односно највише конфликата у вечерњем вршном часу, а најмањи у подневном
вршном часу. На Раскрсници Б такође највише конфликата има у јутарњим
часовима, док најмање има у вечерњим. (Слика 2.)
Типичан конфликт за Раскрсницу А и Раскрсницу Ц је конфликт са учешћем два
или више возила, док је на Раскрсници Б типичан конфликт са учешћем возила и
пешака. Најчешћи маневар у циљу избегавања незгоде је кочење са 78%, посматрано
за све раскрснице. Конфликти високог нивоа ризика се на Раскрсници А јављају у
10% случајева, на Раскрсници Б у 9% случајева, док се на Раскрсници Ц јављају у
15% свих конфликата.
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Слика 2. Број конфликата на 100 возила на посматраним раскрсницама, према
вршним часовима за сваки дан истраживања

Тумачењем резултата различитог начина рангирања опасних места, дошло се до
закључка да се рангови према пондерисаном броју и тежини конфликата у великој
мери поклапају када постоји мањи број различитих конфликата, односно када за два
различита опасна места не постоји значајан дисбаланс у броју конфликата ниског и
средњег нивоа ризика у односу на конфликте високог нивоа ризика. Након
рангирања опасних места за сваку примењену методу вредновања појединачно,
могуће је извршити рангирање опасних места укључујући обе методе, а применом
модификованог модела који су утврдили српски експерти из области безбедности
саобраћаја.

Слика 3. Рангирана опасна места на Раскрсници А

Најопасније место на Раскрсници А, јесте оно на коме долази до конфликта
возила које се креће Кружним путем и возила које из насеља врши лево скретање.
Потом конфликт при кретању возила које долази из правца Трошарине (Слика 3 крак 1) и возила које долази из правца Кумодрашке улице (крак 3) и скреће лево. На
трећој позицији је место конфликта два или више возила која се крећу краком 1,
односно конфликт сустизања возила на краку 1, а најчешће као последица изласка
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или уласка возила из/у насеље. Такође као конфликти препознати од стране обе
методе, јављају се конфликти при левом скретању возила из насеља и возила која
долазе из правца Кумодрашке улице (крак 3).

Слика 4. Рангирана опасна места на Раскрсници Б

Резултати рангирања опасних места на Раскрсници Б указују да је најопасније
место оно на коме пешаци прелазе ван пешачког прелаза, углавном због аутобуског
стајалишта које се налази у непосредној близини (Слика 4 – крак 3). На другом месту
је рангиран конфликт који настаје при нелегалном левом скретању возила из правца
Кумодража у насеље и возила које се крећу према Кумодражу. Овај маневар
подразумева кретање возила 20 метара у супротном смеру и готово је устаљен
маневар код возача. Разлог оваквог ризичног понашања возача јесте пре свега
недостатак регулативних мера којима би се овакво ризично скретање спречило.
Наиме, да би возило идући из правца Кумодража, скренуло у насеље, неопходно је
да настави кретање наредних 80 m, до завршетка разделног острва, а након тога би
се полукружним окретањем возило вратило до раскрснице и десним скретањем
ушло у насеље. На трећем месту је рангиран конфликт возила које се из насеља
Степа Степановић намерава да своје кретање настави Кумодрашком улицом краком
1. Овим маневром, возач се најпре усмерава према Кумодражу, а затим
полукружним окретањем укључује у крак 1. Том приликом, возила често дуже
чекају на укључење, те стварају конфликт са возилима која се крећу према
Кумодражу, а приликом укључивања у крак 1, такође долази до конфликта са
возилима која се крећу из правца Кумодража (конфликт 4). Опасно место које је
такође препознато рангирањем резултата добијених обема методама, јесте
конфликт возила која се крећу према Кумодражу и пешака на који прелазе
Кумодрашку улицу на обележеном пешачком прелазу.
Најопасније место на Раскрсници Ц јесте узроковано конфликтом возила која
врше лево скретање из насеља Степа Степановић и возила која се из крака 1 крећу
према Кумодражу. Затим, конфликт при левом скретању у насеље возила која долазе
из правца Кумодража и возила које из крака 1 настављају право према Кумодражу.
Трећи по рангу јесте конфликт приликом преласка пешака преко коловоза ван
пешачког прелаза на краковима 1 и 3.
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Слика 5. Рангирана опасна места на Раскрсници Ц

Као четврто опасно место идентификовано је лево скретање возила из насеља и
возила која из правца Кумодража (крак 3), настављају право. Овај конфликт јавља
се пре свега из разлога што је површина на којој возило чека на укључење
недовољно широка, односно, није ни предвиђена овој намени. Као пети конфликт
јавља се десно скретање из насеља према Кумодражу (крак 3) са возилима која из
крака 1 настављају право према Кумодражу, из крака 1, крећући се притом великом
брзином.

4.

ЗАКЉУЧАК

Циљ овог истраживања био је да се идентификују и дефинишу проблеми
безбедности саобраћаја на укрштањима приступних саобраћајница насеља Степа
Степановић са мрежом града, затим да се испитивањем становника насеља мапирају
опасна места. На основу резултата добијених из ова два истраживања, утврђена су
опасна места, радње којима учесници у саобраћају изазивају конфликтне ситуације,
а међусобно преклапање резултата два истраживања, дало је рангове опасних места.
Спроведена анализа безбедности саобраћаја указује на неприхватљив број
пропуста у пројектовању и регулисању раскрсница којима се насеље Степа
Степановић повезује са саобраћајном мрежом града, као и велики број
идентификованих опасних места на истим. Из тог разлога предлози мера ће се
односити на отклањање недостатака и стварању безбедних услова кретања.
Сада када су опаснa местa идентификована, применом конфликтне технике и
испитивањем ставова учесника у саобраћају и када је оцењен ниво безбедности
посматраних раскрсница, могу се пројектовати жељена стања система и мере којима
ће се до тог стања стићи. Краткорочна решења на Раскрсници А подразумевала би
пројектовање и постављање нове хоризонталне и вертикалне сигнализације, будући
да је тренутно стање веома лоше, што такође погоршава стање система. Такође
потребно је предузети мере у циљу подизања нивоа прегледности раскрснице,
постављањем огледала. На Раскрсници Б, сходно ранговима опасних места,
предузимање мера је првенствено потребно усмерити на категорију пешака. Пре
свега, потребно је у зони прелазака ван пешачког прелаза поставити заштитну
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ограду од приступне раскрснице до пешачког прелаза на краку 3. Овом мером,
пешаци би били спречени да ступају на коловоз ван обележеног пешачког прелаза.
Такође, на самом пешачком прелазу предлаже се постављање семафора са тастером
за укључивање зеленог светла за пешаке. Такође, предлаже се постављање
шуштећих/вибрационих трака непосредно пре пешачког прелаза, како би возач на
још један начин био упозорен на потребу смањења брзине.
Имајући у виду проблеме са којима се становници насеља сусрећу на Раскрсници
Ц. У оквиру краткорочних мера предлаже се проширење постојећег пролаза на
разделном острву, како би се омогућило несметано скретање из насеља и у насеље.
Такође, овим мерама је потребно обухватити и решавање проблема пешака,
односно, постављање пешачког прелаза уз предвиђену хоризонталну и вертикалну
сигнализацију.
Страна искуства су показала да се ризик од настанка саобраћајне незгоде
смањује и до 70% приликом препројектовања класичне двотрачне кружне у турбокружну раскрсницу, као и то да је брзина кретања у спољном прстену значајно
смањена (Tollazi et al, 2012). Имајући то у виду, као и чињеницу да повећање броја
становника и атракција у насељу доводи до дисбаланса између саобраћајних захтева
и наслеђених капацитета на прилазима насељу, као дугорочно решење, предлаже се
изградња турбо-кружних раскрсница на сва три прилаза.

Слика 6. Предлог дугорочних мера за све три посматране раскрснице (А,Б,Ц)

Неке од предности које су возачи препознали као значајне са аспекта
безбедности саобраћаја, након кретања кроз турбо-кружну раскрсницу (Tollazi et al,
2014):
 Возило је све време у истој траци;
 Нема преплитања унутар раскрснице;
 Увек је јасно ко има приоритет;
 Нема страха и сумње приликом кретања у унутрашњем кругу;
 Спорија вожња у односу на конвенционалне кружне раскрснице;
 Саобраћајна сигнализација је лако разумљива.
Сви приказани резултати и изведени закључци овог рада, рефлектују стање
посматраних локација. Они могу бити полазна тачка неких даљих, обимнијих
истраживања, односно као смерница у разради идејног пројеката посматраних
раскрсница, али и примену метода на сличним опасним местима на нивоу локалних
заједница, о којима не постоји историја догађања саобраћајних незгода (лоша
евиденција), а постоје јасне индиције да долази до конфликата. Методе за
идентификацију опасних места, примењене у овом раду, на једноставан начин могу
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помоћи Телима за координацију послова безбедности саобраћаја и другим
доносиоцима одлука на локалном нивоу, приликом опредељивања приоритетности
решавања проблема на појединим локацијама у циљу што ефикаснијег и
ефективнијег улагања средстава у унапређење безбедности саобраћаја на тој
локацији.
Први проблем са којим се предложени концепт кружних раскрсница може срести
јесте, трошковна оправданост градње. Међутим, треба имати у виду дужи плански
период, односно будући развој насеља у коме ће постојеће капацитивне способности
раскрснице бити превазиђене, што би требало доказати кроз симулационе планерске
моделе. Такође један од проблема са којим би се могао срести концепт турбокружне раскрснице, је у контексту досадашње примене турбо-кружних раскрсница
у нашој земљи, но оваква околност никако не треба да буде отежавајућа, управо је
треба што пре применити на локацији на којој је пожељно, како би се што пре
отклонила свака наредна дилема око избора пројектног решења.

5.
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LOCAL ROAD DAMAGE DUE TO EXCESSIVE TRAFFIC LOAD,
NEGLIGENCE OF ROAD ADMINISTRATION AND LOCAL
AUTHORITIES
Радомир Гордић1
Резиме: Стручне анализе указују да безбедност саобраћаја значајно зависи од стања и карактеристика пута. Посебан проблем су локални путеви, на које у Србији без КиМ отпада нешто више од 58% путне мреже. Највећи проблем су недовољна финансијска средства за
одржавање и надзор локалних путева, па су њихове оперативне карактеристике неповољне,
што доводи до повећаног броја саобраћајних незгода. Поред тога, чести су проблеми, конфликтни циљеви и супротстављени интереси корисника пута, управљача пута, локалне самоуправе и месне самоуправе (месних заједница-МЗ). Због тога су законом прописане надлежности, и обавезе управљача пута и локалне самоуправе, које треба да допринесу повећању безбедности пута. У овом раду анализиран је локални пут, који МЗ, због егзистенцијалних интереса покушава да заштити од „прекомерног коришћења“од стране несавесних
корисника, при чему не наилази на разумевање локалне самоуправе и управљача пута.
Кључне речи: саобраћајно оптерећење пута, прекомерно коришћење пута, оштећење
коловоза.
Abstract: Expert analysis indicate that traffic safety is highly dependent on the condition and
characteristics of the roadway. A particular problem are the local roads, which in Serbia without
Kosovo and Metohia account for just over 58% of the road network. The biggest problem is the lack
of funds for maintenance and supervision of local roads, resulting in their poor operating
performance and leading to an increased number of traffic accidents. In addition, there are frequent
problems, conflicting goals and competing interests of road users, road administration, local authorities and local selfgovernment communities (Serbian: „mesne zajednice“). Therefore, the statutory
jurisdiction and obligations of the road administration and local authorities are prescribed, aimed to
1

Др Радомир С. Гордић, Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим
седиштем у Лепосавићу, 24 Новембра бб, Лепосавић, Србија, gordicradomir@gmail.com
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contribute to increasement of the road safety. This paper analyzes a local road that the local
community, in its existential interest, has been trying to protect of "excessive use" by unscrupulous
users, while not encountering understanding of local authorities and road administration.
Keywords: traffic congestion of road, excessive use of road, damages to roadway.

1.

УВОД

Путну мрежу РС чине државни путеви I и II реда и општински - локални путеви, који чине нешто више од 58% путне мреже. На њима се одвија око 20% уку-пног
саобраћаја, али осовинска оптерећења могу да буду велика. Због скромних
техничких карактеристика, на локалним путевима се догађа велики броја СН.
Локални путеви имају егзистенцијални значај за подручја која опслужују. Таква
је улога локалног пута Брвеник–Павлица2, који преко моста на Ибру и делом пута
кроз насеље Брвеник (улица Војводе Степе), повезује ову МЗ са мрежом државних
путева. На крају ове улице налази се импровизована рампа, са које Ин-дустрија
грађевинског материјала (ИГМ) „Мегалит - Шумник“ а.д. Рашка, претова-ра камени
агрегат (туцаник) андезита из тешких теретних камиона у железничке вагоне, при
чему значајно оштећује локални пут и мост на Ибру.
Циљ овог рада је да се укаже на проблеме са којим се сусреће месна самоу-права
у заштити локалног пута.
2.

ТЕХНИЧКО СТАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА БРВЕНИК - ПАВЛИЦА

Брвеник је насеље на десној обали Ибра око 10 km од Рашке према Краљеву, са
око 400, а МЗ Брвеник око 1000 домаћинстава. У Брвенику живи око 1500 становника, а насељу свакодневно гравитира још толико људи из околних села, због
школе3, поште, амбуланте и месне канцеларије.
Локални пут Брвеник – Павлица одваја се од Ибарске магистрале, преко моста
на Ибру, кроз насеље Брвеник до основне школе, где пут за Павлицу скреће десно,
а улица Војводе Степе продужава право и завршава се на крају насеља, код импровизоване рампе за претовар каменог агрегата. Ова улица за насеље Брвеник има
егзистенцијални значај, јер му преко моста на Ибру омогућује излаз у свет.
Савет МЗ Брвеник, дуже од десет година покушава да заштити мост на Ибру и
локални пут од ванредног оштећења, због незаконитог обављања ванредног превоза и прекомерног саобераћаја тешких камиона ИГМ „Мегалит-Шумник“ а.д. Рашка, али не наилази на разумевање локалне самоуправе и управљача пута.
Ова компанија превози агрегат андезита, возилима VOLVO FM 400 (сл. 1) и на
импровизованој рампи4 претовара га истресањем/кипањем у железничке вагоне или
контенере за расути терет. Тешки теретни камиони (сл. 1), свакодневно у коло-нама
превозе дробљени камен. Зато је мост јако оштећен, а коловоз на траси, којом
се крећу ова возила разорен, што угрожава безбедност саобраћаја у насељу.
Коловоз у улици Војводе Степе изграђен је у септембру 1999. године, пресвлаУправљач овог пута је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу - Рашка“.
Основна школа у Брвенику има 120 ученика, од којих многи долазе ван МЗ, са друге стране Ибра.
4
Рампа је од шпар бетона, ширине 6,1; висине 3,9 m, од осе пута удаљена 18,2 m, а од колосека 1,1 m.
2
3
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Слика 1. Тешки четвороосовински камион VOLVO FM 400 8 х 4 на путу кроз Брвеник

чењем туцаничког коловоза ваљаним асфалтом, па улица нема коловозну конструкцију5, већ само завршни слој-коловозни застор. Коловоз је због тога, целом тра-сом
јако оштећен. Оштећења су типична за непримерено оптерећење пута мале
носивости. Коловоз је на целој траси, на пуно места у великој површни, негде и
целом ширином, карактеристично испуцао, у облику „паукове мреже“ (сл. 2).
Оштећења су посебно изражена на успонима и на колотрагу возила. На овим местима, због великог оптерећења, поспешено ерозивним дејством падавина и мраза
долази до чупања/подизања изолованог дела асфалта, па тако настају иницијалне
ударне рупе, које се касније брзо шире и постају озбиљан проблем.

Слика 2. Оштећења коловоза на путу Брвеник – Павлица по колотрагу тешких возила

Без обзира што је коловоз у улици Војводе Степе јако оштећен и издробљен он
је највећим делом компактан, јер су задње зиме биле благе, без мраза, па није дошло до ерозије и разарања носећег слоја. Међутим, прва јака зима са обилним падавинама, разориће носећи слој и значајно умањити употребну вредност пута.
Прекомерим саобраћајним оптерећењем, посебно су оштећене ивице коловоза и
ивичњаци. Ивичњаци су постављени само на неким деловима трасе, али су уништени при мимоилажењу и скретању возила у кривинама, због уског коловоза, малог радијуса скретања и великих димензија возила. Банкине нису уређене, а земљиште уз ивицу коловоза, је деформисано и излокано од великог оптерећења, па се
пешаци тим делом тешко могу кретати, посебно кад је земљиште расквашено.
Структуру саобраћајног тока кроз насеље Брвеник чине: интензивни пешачки
токови, бициклисти, путничка возила, теретна возила, тешка теретна возила, а у

5

Асфалтни застор, носећи слој и доњи носећи слој.
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мањем обиму трактори и пољопривредна механизација и туристички аутобуси,
којим туристи долазе у обилазак манастира Стара и Нова Павлица.
Пешаци и бициклисти, се током целог дана интензивно крећу кроз насеље, а
посебно на делу пута до Ибарске магистрале. На магистрали се налазе: продавница
мешовите робе, дисконт, две кафане и аутобуско стајалиште, па се због тога, на овом
делу пута генеришу интензивна кретања пешака и бициклиста.
Најзначајнији учесници у саобраћају на путу кроз Брвеник су тешка теретна возила ИГМ „Мегалит-Шумник“. Ова возила изазивају веома штетне последице. Због
прекорачења носивости и осовинског оптерећења, прекомерно оштећују мост и
локални пут, угрожавају безбедност саобраћаја и загађују животну средину.
3.

АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА БРВЕНИК - ПАВЛИЦА

Саобраћајно оптерећење изражава се бројем возила (ПГДС просечан годишњи
дневни саобраћај) или бројем прелаза називног (номиналног) осовинског оптерећења од 100 (kN), кроз одређени пресек пута у дефинисаном периоду времена6.
Зависно од броја прелаза номиналног осовинског оптерећења по дану и за 20
година7, саобраћајно оптерећење коловоза (по траци), према коме се одређују карактеристике материјала за израду носећег слоја, разврстано је у 6 група (табела 1).
Табела 1. Квалитативне и квантитативне карактеристике саобраћајног оптерећења

Саобраћајно
оптерећење
Изузетно тешко
Врло тешко
Тешко
Средње
Лако
Врло лако

Број прелаза номиналног осовинског оптерећења од 100 kN
по дану
за 20 година
преко 3.000
преко 2 х 107
преко 800 до 3.000
преко 6 х 106 до 2 х 107
преко 300 до 800
преко 2 х 106 до 6 х 106
преко 80 до 300
преко 6 х 105 до 2 х 106
преко 30 до 80
преко 2 х 105 до 6 х 105
до 30
до 2 х 105

Да би проверио које саобраћајно оптерећење може да прими/поднесе локални
пут у Брвенику, савет МЗ тражио је да Институт за путеве а. д. Београд изврши испитивање узорака носећег слоја асфалта. Институт за путеве, закључио је да носећи слој, локалног пута, може да поднесе лако саобраћајно оптерећење. То значи
да кроз пресек пута, дневно може да прође 30 до 80 осовина номиналног осовинског оптерећења од 100 kN (таб.1), што одговара осовинском оптерећењу од 10 t.
Имајући у виду ове резултате и стање коловоза, основно питање је: Да ли се
спорни пут прекомерно користи и да ли је било његовог прекомерног коришћења?
То се проверава анализом карактеристика транспортних средстава и особина
терета. Основне транспортне карактеристике возила VOLVO FM 400 8 х 4, су:
16730 kg,
 маса возила са надградњом CARNEHL
14270 kg,
 носивост возила
31000 kg,
 највећа дозвољена маса возила
12000 kg,
 осовинско оптерећење предње осовине
6
7

ЈП Путеви Србије, Приручник за пројектовање путева у Р. Србији, Београд, 2012. године, стр 3.
Сматра се да је 20 година експлоатациони век коловоза, уз безбедну, удобну и економичну вожњу.

112

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

19000 kg,
 осовинско оптерећење задње осовине
17, 18 и 19 m3.
 запремина товарног сандука8
Специфична тежина различитих гранулација андезита у расутом стању износи 9:
1,39 t/m3,
 0 - 2 mm
1,23 t/m3,
 2 - 4 mm
1,28 t/m3,
 4 - 8 mm
1,35 t/m3 и
 8 - 11 mm
1,36 t/m3.
 11 - 16 mm
Маса терета, која се превози возилом, од 19 m3 и оптерећује коловоз износи:
m = Qv * sp = 19 (m3) * 1,322 (t/m3) = 25,118 (t)

(1)

где су:
 m [t]-маса терета, који се превози једним возилом,
 Qv [m3]-запремина терета, која стаје у возило (код расутог терета једнака је
запремини товарног сандука и у прорачуну се узима да је 19 m3) и
 sp [t/m3]-тежина расутог терета запремине 1 [m3] (за анализу је узета средња
вредност 1,322 [t/m3], јер је то заједничка карактеристика свих гранулата).
Пошто је маса андезита, која се превози једним возилом, већа од носивиости
возила, укупна маса возила, већа је од декларисане највеће дозвољенe маса возила
и износи: 16.730 kg + 25.118 kg = 41.848 kg = 41,848 t.
Према изнетом, укупна маса возила, која превозе андезит, већа је за око 35%
(34,99%) од највеће дозвољене масе за тај тип возила. Под условом да је расподела
терета равномерна на све четири осовине, осовинско оптерећење теретног возила
VOLVO, натовареног једнаким количинама свих пет гранулата андезита, износи
104,62 kN, што је за око 4,62% више од номиналног осовинског оптерећења.
Само на основу ових чињеница, занемарујући допуштени број осовина номиналног осовинског оптерећења од 100 kN, види се да су део локалног пута Брвеник
- Павлица и улица В. Степе стално изложени прекомерном оптерећењу и прекомерном коришћењу. У пракси је стање још горе/неповољније, јер се возила претоварају (сл. 1), па је стварно осовинско оптерећење возила још веће од израчунатог.
Према [2] прекомерно коришћење јавног пута или његовог дела представља
више од 50% привременог или трајног учешће возила, већег осовинског оптерећења од 100 kN у свим превозима робе тим путем, што се утврђује најмање четвороструким бројањем саобраћаја на изворној или циљној локацији корисника пута.
Према критеријуму - лако саобраћајно оптерећење (таб. 1), које може да под-несе
локални пут у Брвенику, од допуштених 80 осовина номиналног оптерећења
100 kN, 40 би могло бити оптерећено преко 100 kN. Пошто се андезит превози
четвороосовинским возилима, дневно овим путем може да прође 20 возила, а 40
осовина може бити оптерећено преко номиналног осовинског оптерећења.
Саобраћајно-техничким критеријумима [3], (члан 20) прописано је да укупна
маса моторног и прикључног возила не сме да прелази вредност највеће дозвољене
масе, која је декларисана на идентификационој плочици и која према броју осовина не сме да прелази следеће вредности:
8 Запремина је различита и зависно од међуосовинског растојања, односно дужине товарног простора и
за возила Volvo износи 17, 18 или 19 кубних метара.
9
Подаци добијени од комерцијалне службе ИГМ „Мегалит-Шумник“ а.д. Рашка.
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1) за двоосовинско моторно возило - 18 t;
2) за троосовинско моторно возило - 26 t;
3) за четвороосовинско возило са најмање две управљајуће осовине - 32 t, при
чему максимално осовинско оптерећење било које осовине не прелази 9,5 t.
Према овом критеријуму, имајући у виду карактеристике возила VOLVO 400
8х4, њихова највећа маса под утоваром андезита не сме бити већа од 31.000 kg, јер
је то њихова највећа дозвољена декларисана маса. Према овом ограничењу, у товарни сандук ових возила може бити утоварено максимално 14,37 m3 андезита. Ако
би се поштовало ово ограничење, њихово просечно осовинско оптерећење износило би 7,75 t, под условом да је терет равномерно распоређен на све четири осовине.
Међутим, ако се има у виду стварно осовинско оптерећење теретног возила
VOLVO FM 400 8 х 4, под утоваром једнаких количина гранулата андезита, од
104,62 kN, нарушено је осовинско оптерећење и за највећу дозвољену декларисану
масу 32 t, (члан 20, тачка 3) наведеног правилника, јер је стварно осовинско оптерећење веће за 10,13% од највећег прописаног 9,5 t.
3.1.

Оштећења и стање армирано бетонског моста на Ибру у Брвенику

Мост у Брвенику изграђен је 1968. године и до сада није добио употребну дозволу.
Мост је пројектован 1967. године, према тада важећим прописима за саобраћајно
оптерећење V250, што одговара највећој дозвољеној маси возила од 25 t.
Након оштећења 1970. године10, мост је реконструјисан исте године, али је поново оштећен прекомерним оптерећењем, па је 1997. год. извршена санација са повећањем саобраћајног оптерећења на V300, што значи да је намењен за укупни терет од 300 kN, по возилу или 50 kN по точку, стандардних троосовинских возила.
У NATO бомбардовању 1999. године, на мосту је срушено цело поље до
Брвеника (сл. 3), па је исте године мост реконструјисан и пресвучен асфалтом.

Слика 3. Мост на Ибру на локалном путу Брвеник – Павлица после бомбардовања и
обнове

Од обнове, је мост стално изложен прекомерном оптерећењу, јер преко моста,
дневно пређе и по 200 возила11, чија укупна маса прелази масу одређену знаком II22 (сл. 4). Имајући у виду укупну масу возила, која превозе андезит (41,848 t),
10
11

Мост је оштећен превозом тенкова, који су железницом транспортовани до железничке станице
Брвеник, а даље преко моста на Голију.
Савет МЗ Брвеник обраћајући се Општинском већу СО Рашка у допису од 25.05.2011. године износи
да спорним путем дневно прође 200 тешких теретних камиона.
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саобраћајне критеријуме12 и саобраћајни знак (сл. 4), оваквим транспортом прописи су, драстично кршени. Према грађевинским критеријумима и намени моста
(оптерећење V300, терет 300 kN, по возилу или 50 kN по точку, на 3 осовине), мост
је стално преоптерећен, јер се преко њега крећу возила укупне масе 418,48 kN
(39,49% више од дозвољене масе), или 52,31 kN по точку, на 4 осовине.

Слика 4. На мосту забрана не важи, за: возаче, управљача пута, ни за локалну самоуправу

Да би спречио оштећење моста, због прекомерног оптерећења, Савет МЗ Брвеник, тражио је актом 344-177/10 од 07.06.2010. године, од Полицијске станице (ПС)
Рашка да спречи „драстично кршење саобраћајних прописа“, јер је саобраћај-ним
знаком II-22 преко моста, до маја 2011. године било забрањено кретање вози-лима
чија укупна маса прелази 25 t (сл. 4 лево).
У мају 2011. године управљач пута променио је постојећи саобраћајни знак II-22
и преко моста дозволио кретање возилима укупне маса 30 t (сл. 4 десно).
Међутим, мост је и даље био у режиму прекомерног оптерећења, јер укупна маса возила, која превозе андезит износи 41.848 kg, односно 418,48 kN, или 52,31 kN
по точку, али на 4, а не на 3 осовине, како је прописано. Оптерећење моста је тим
веће, што се возила товаре преко ивице товарног сандука (сл. 1 и 3 десно).
У међувремену је мост видно оштећен, па Савет МЗ Брвеник, 25.05.2011. године обавештава Општинско веће СО Рашка, да је у претходних 7 дана мост „драстично потонуо и претрпео трајну деформацију“ и тражи да општински или
републички инспектор за саобраћај ХИТНО то констатују на лицу места.
Визуелним прегледом моста, 28.07.2014. године, уочио сам нову вертикалну
сигнализацију (сл. 5) коју је управљач пута поставио Решењем бр. 1154/26.05.2014.
Тиме је, на мосту скинуто ограничење носивости и мост је административно прекатегорисан, у мост неограничене носивости, што је противзаконито и опасно.
Посебно изненађује и забрињава саобраћајни знак (II-25), који означава најмање одстојање између возила у кретању, кога се возачи морају придржавати, а које
износи 20 m (сл. 5). На овај начин управљач пута је одобрио да се на мосту истовремено могу наћи 3 возила, па ће, имајући у виду њихову дужину (10,076 m), мост
бити оптерећен троструком укупном масом возила, која износи 125,544 t.
О носивости моста у Брвенику постоји више противречних докумената, па су
управљач пута и локална самоуправа различито поступали према корисницима пута
и захтевима МЗ Брвеник. Карактеристичан је налаза једне приватне агенције из
Београд бр. 251/2014 од 24.04.2014. год., према коме „мост у постојећем стању
12

Члан 20. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима (Сл. гласник РС, бр. 64/2010, 69/2010 и 81/2011)
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могу користити тешка теретна возила без ограничења“, што је основ за измену
сигнализација на мосту (сл. 5). Међутим, овај налаз није меродаван за измену
сигнализације, јер је заснован на незваничном пропису, који није објављен.
Зато је Савет МЗ Брвеник, тражио да вештак грађевинске струке оцени законитост прекатегоризације моста V300, у мост неограничене носивости (сл. 5). Вештак
грађевинске струке, у Налазу је закључио да „прекатегоризација, односно промена носивости моста није урађена у складу са важећим прописима“.

Слика 5. Нова вертикална сигнализација постављена је према Решењу
бр.1154/26.05.2014.

Визуелним прегледом, види се да је мост оштећен целом дужином. Сви спојеви
моста пукли су на стубовима 5 до 7, негде и 10 cm. Мост је на обе стране одвојен од
парапета, а на десној страни значајно је потонуо. Профил моста деформисан је
целом дужином, а највише на десној страни, где су на колотрагу створена удубљења, у којим се задржава вода (сл. 6), која додатно оштећује мост, омета саобраћај и угрожава безбедност саобраћаја, посебно зими при ниским температурама.

Слика 6. Задржавање воде на мосту због деформације профила моста

Након укидања забране саобраћаја преко моста, за возила чија укупна маса прелази 30 t, коловоз је пукао уздужно, по средини моста на два суседна поља (сл. 7).
Тврдим да ова оштећења нису постојала 01.06.2014. године, када сам први пут прегледао мост. Са сл. 7 види се да су то свеже пукотине неправилних ивица, које се
протежу дуж моста, по средини коловоза. Ово оштећење, не може се поуздано
довести у везу са укидањем забране кретања преко моста возила укупне масе веће
од 30 t, али ако постоји корелација између ових догађаја, она је проузрокована интензитетом кретања возила која превозе андезит и смањеним одстојањем између
њих на мосту. Без обзира чиме су изазвана, ова оштећења су доказ да ће мост на-гло
пропадати, ако се хитно не предузме његова заштита и санација. На то упућују
стара оштећења из којих су никле дрвенасте биљке (сл 7 лево).
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И раније су се нека возила, преко моста кретала на малом одстојању (сл. 4 лево), али новопостављена сигнализација, подстиче и најсавесније возаче да смање
одстојање и да не размишљају о укупној маси возила и осовинском оптерећењу.

Слика 7. Детаљи уздужног оштећење моста на Ибру на улазу у насеље Брвеник

Свесни ових чињеница и значаја моста за њихову егзистенцију, становници МЗ
Брвеник, покушавају на све начине да заштите мост и локални пут, али не наилазе
на разумевање управљача пута и локалне самоуправе. Анализом само неких докумената, упућених управљачу пута и локалној самоуправи, стиче се утисак да су
њихови интереси супротстављени и противречни, па МЗ, преко републичких
институција покушава да нађе или изнуди заштиту моста и локалног пута.
Због тога је Савет МЗ Брвеник, незадовољан предузетим мерама ПС Рашка, након 15 месеци, 10.09.2011. године, упутио притужбу Начелнику ПУ Краљево, да
полиција у Рашки не предузима адекватне мере, па „тешки камиони неконтролисано пролазе преко моста угрожавајући безбедност људи и имовине.“
Затим је, 26.10.2011. године упућен допис Начелнику Управе саобраћајне полиције, у коме га Савет МЗ Брвеник упознаје са опструкцијом саобраћајне полиције
из Рашке по питању контроле саобраћаја преко наведеног моста.
Поводом више представки о непрофесионалном раду, ПУ Краљево и ПС Раш-ка,
МУП-Кабинет министра 18.06.2013. године, обавештава Савет МЗ Брвеник, да су
полицијски службеници поступали у складу са законом.
Саобраћајна и грађевинска инспекција, више пута су иницирале и императивно
налагале, управљачу пута и локалној самоуправи, предузимање конкретних мера у
циљу заштите спорног моста и пута, од прекомерног оптерећења.
Саобраћајна инспекција наложила је Општинском већу Рашка 05.10.2012. године, Решењем бр. 344-1911/10, од 15.06.2011. године, да преко моста забрани
кретање возила преко 5 t носивости, док управљач пута не изврши главни преглед
моста, јер је преко њега „прелазио ванредни терет“, па је мост у лошем стању.
Стручна комисија, коју је формирао управљач пута, извршила је главни преглед моста и актом бр. 2029 од 06.12.2012. год. предложила ограничење носивости
и мере за заштиту моста, које управљач пута и локална самоуправа нису спровели.
Зато је Савет МЗ Брвеник 30.09.2013. год. упутио Републичком грађевинском
инспектору у Рашком округу захтев да се, преко моста на Ибру у Брвенику забрани кретање теретних возила, носивости преко 5 t. Републички инспектор просле-дио
је допис грађевинском инспектору СО Рашка, са налогом да изврши надзор.
Грађевински инспектор СО Рашка, Решењем бр.354-788/13, од 24.10.2013. године наредио је управљачу пута „да у року од 90 дана прибави употребну дозволу
за мост у Брвенику“ и „да се предузму хитне мере санације по предлогу стручне
комисије из извештаја под бр. 2029 од 06.12.2012. године.“
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Уместо да поступи по том решењу, управљач пута поставио је нову сигнализацију, у јуну 2014. године, по Решењу бр. 1154/26.05.2014 (сл. 5). Тако је, видно
оштећен мост, административно прекатегорисан у мост неограничене носивости,
што ће се негативно одразити на стање моста и безбедност саобраћаја.
4.

ЗАКЉУЧАК

Због оштећења моста на Ибру и локалног пута, карактеристика возила, структуре и интензитета саобраћаја кроз насеље Брвеник, повећан је ризик за кретање
свих учесника у саобраћају, а посебно рањивих категорија, пешака и бициклиста.
Коловоз на локалном путу кроз Брвеник је мале носивости, ширине је 4,5 до 4,8
m са непрегледним кривинама, великог попречног и уздужног нагиба, па не задовољава критеријуме за одвијање ванредног превоза. На овом путу не постоје тротоари и уређене банкине, нема пешачке ни бициклистичке стазе, па су пешаци и
бициклисти принуђени да користе коловоз и зато су изложени повећаном ризику.
Армирано бетонски мост на Ибру и део пута до рампе за претовар андезита у
Брвенику, веома значајно су оштећени, па њихова употребна вредност није већа од
30 до 40% пројектованих карактеристика. Томе је допринела небрига управљача
пута и локалне самоуправе и безобзирна експлоатација пута од стране ИГМ Мегалит-Шумник. Мост је стално изложен оштећењу, а посебно је угрожен од укидања
ограничења носивости и смањења одстојања између возила на само 20 (m).
Према спроведеној анализи, оптерећење пута, по броју осовина веће је 10 пута,
укупна маса већа је од највеће дозвољене 36,16%, а осовинско оптерећење веће је
од прописаног 10,13%. Према томе, превоз андезита возилима VOLVO, по Закону о
безбедности саобраћаја на путевима (чл. 115), и Закону о јавним путевима (чл. 48),
спада у „ванредни превоз“, јер су наведени паранетри, већи од прописаних.
Према Правилнику о ванредном превозу (чл. 5), на локалном путу Брвеник-Павлица не постоје саобраћајнотехнички услови за безбедно обављање овог превоза и
он се, у постојећим околностима, не сме обављати због:
 геометријских карактеристика пута и стања коловоза,
 масе терета, која се превози једним возилом, која је већа од прописане и
 прекорачења осовинског оптерећења прописаног за возило и за пут.
На основу спроведене анализе, оправдани су захтеви МЗ Брвеник, за измештањем претовара андезита из насеља Брвеник. На жалост, МЗ за десет година није
могла легално да заштити мост и локални пут, а није помогло ни обраћање републичким институцијама. Измештањем претовара андезита са станице у Брвенику,
спречило би се оштећење моста и пропадање пута кроз насеље. На тај начин смањио би се ризик свих учесника у саобраћају и друге штетне последице кретања тешких возила кроз Брвеник, као што су: бука у зони школе и амбуланте, просипање
материјала са претоварених возила, прашина, загађење животне средине и друго.
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POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH OGRADA NA PUTEVIMA I NJIHOV
UTICAJ NA ZAŠTITU UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
INSTALLATION OF ROAD SAFETY BARRIERS ALONG ROADS AND
THEIR IMPACT ON THE PROTECTION OF TRAFFIC USERS
Dejan Bogićević1, Ivan Dorčić2, Milan Stanković3, Milan Ilić4, Milica Kostić5
Rezime: Polazeći od činjenice da su tehnički standardi po kojima je postavljena većina zaštitnih
ograda na putevima u R. Srbiji stari preko 30 godina (JUS U.S4.110, 1984.) i uzimajući u obzir
sve promene karakteristika i uslova odvijanja saobraćaja u tom periodu, može se opravdano
posumnjati koliko su zaštitne ograde kao takve, pogodne za zaštitu učesnika u saobraćaju. U radu
je prikazan kratak osvrt na stanje i primenu naših propisa vezanih za postavljanje zaštitne ograde, a
potom je prikazan primer saobraćajne nezgode, u kojoj je nepravilno postavljena zaštitna ograda
doprinela težini posledica nezgode. Osnovni cilj rada je da se ubrzaju sve neophodne aktivnosti na
zameni i prilagođavanju postavljenih zaštitnih ograda kao i njihovom usaglašavanju sa evropskim
standardom (EN 1317), a sve u cilju ublažavanja posledica saobraćajnih nezgoda na putevima.
Ključne reči: standard, put, zaštitna ograda, povrede.
Abstract: Due to the fact that the technical standards for the installation of steel Road safety
barriers - guardrails along the roads in the Republic of Serbia are over 30 years old and taking all
the changes in the characteristics and conditions in which traffic functioned at that time into
consideration, there is a reasonable doubt about the degree of effectiveness of guardrails as they
are when it comes to the protection of road users. This paper begins with a short overview of the
current situation and the application of our rules about guardrails, and continues with an example
of a traffic accident in which inappropriately installed guardrails contributed to grave
consequences. The main objective of this paper is to expedite all necessary actions related to the
replacement and adjustments of installed guardrails and the harmonization with the European
standard (EN 1317), with the aim of aleviating the consequences of traffic accidents
Key words: standard, road, road safety barriers, injuries.
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1.

UVOD

Zaštitne ograde na putevima predstavljaju izuzetno značajno sredstvo pasivne
bezbednosti saobraćaja. Zbog te činjenice, u evropskim zemljama je jasno definisana
strategija potpunog usaglašavanja kriterijuma i tehničkih uslova za ugradnju zaštitnih
čeličnih ograda, prema evropskim normama EN 1317. Uslovi i okolnosti u kojima se
postavljaju ograde menjaju se slično kao što se menja i celokupno društveno okruženje u
kome se odvijaju saobraćajni procesi. Stalno prilagođavanje normativne prakse, ali i
preduzimanje konkretnih mera, predstavlja imperativ u smanjenju posledica saobraćajnih
nezgoda.
U našoj praksi na putevima se pojavljuju mnoga različita rešenja i načini postavljanja
ograde. Izbor tipa ograde je definisan u projektnoj dokumentaciji, ali su na pojedinim
deonicama česte izmene, prema odlukama nadzornih organa, izvođača radova i drugih
subjekata, a što zavisi i od ograničenja koja su nametnuta izvedenim objektima na
putevima. Poseban problem predstavlja poražavajuća činjenica da se ograde, i pored
napora na inoviranju tehničkih normativa, na putevima ne postavljaju u skladu sa
postojećim standardima i potrebama zaštite učesnika u saobraćaju.
Postavljanje zastarelih sistema zaštitnih ograda, odnosno njihovo postavljanje na
način koji nije u skladu sa postojećima standardima i potrebama, direktno se odražava na
posledice saobraćajnih nezgoda u kojima dolazi do silaska vozila sa kolovoza i udara u
zaštitnu ogradu. U radu je dat kratak osvrt na stanje i primenu naših propisa vezanih za
postavljanje zaštitne ograde, a potom je prikazan tipičan primer saobraćajne nezgode, u
kojoj je nepravilno postavljena zaštitna ograda doprinela težini posledica nezgode.
2.
2.1.

PREGLED NORMATIVA I PROPISA VEZANIH ZA ZAŠTITNE OGRADE
Propisi u Republici Srbiji

Savremena regulativa kojom se u Srbiji regulišu uslovi postavljanja zaštitnih ograda
podrazumeva seriju SRPS standarda i odgovarajuća tehnička uputstva koji su u većoj ili
manjoj meri usaglašeni sa evropskim standardima, a pre svega sa standardom EN 1317.
Tim normativnim aktima obuhvaćena je većina tehničkih i tehnoloških rešenja koji su
dostignuti savremenim razvojnim trendovima.
Međutim, postavljanje i ugradnja zaštitnih ograda je proces koji se odvija već
decenijama unazad, kad je ta oblast bila uređivana standardima i normama koje su važile
u tom periodu a koje su bile prilagođene tadašnjim saobraćajnim uslovima. Tako su
serijom JUS standarda U.S4.100 do U.S4.110 iz sredine osamdesetih (devedesetih)
godina prošlog veka bili propisani blaži uslovi za zaštitu opasnih mesta duž puteva, nego
što je to slučaj sa Tehničkim uputstvom donetim 2010. godine od strane JP-a „Putevi
Srbije“ i serijom trenutno važećih standarda.
Sistemi za zadržavanje vozila na putevima, odnosno zaštitne ograde, danas su u
Republici Srbiji definisani sledećim standardima:
 SRPS EN 1317-1:2013 Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 1:
Terminologija i opšti kriterijumi za metode ispitivanja,
 SRPS EN 1317-2:2013 Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 2:
Osobine klasa, kriterijumi prihvatljivosti ispitivanja na udar i metode
122

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

ispitivanja zaštitnih ograda, uključujući zaštitne ograde na objektima za
vozila,
 SRPS EN 1317-3:2013 Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 3:
Osobine klasa, kriterijumi prihvatljivosti ispitivanja na udar i metode
ispitivanja ublaživača udara,
 SRPS EN 1317-4:2011 Sistemi za zadržavanje na putevima – Deo 4: Klase
performanse, kriterijumi prihvatljivosti ispitivanja na udar i metode
ispitivanja terminala i prelaza zaštitnih ograda, i
 SRPS EN 1317-5:2013 Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 5:
Zahtevi za proizvod i ocena usaglašenosti sistema za zadržavanje vozila.
Od svih dosad korišćenih standarda, s obzirom na temu rada, najbitniji je JUS
U.S4.110, kojim su bili propisani Tehnički uslovi za postavljanje zaštitnih ograda na
putevima, odnosno:
 opšti uslovi koje je zaštitna ograda morala da zadovolji u cilju sprečavanja
povreda putnika i smanjenja materijalnih šteta,
 uslovi koji su bili neophodni za postavljanje zaštitnih ograda i
 način postavljanja zaštitne ograde na poprečnom profilu puta.
U pogledu opštih uslova koje je zaštitna ograda morala da zadovolji u cilju
sprečavanja povreda putnika i smanjenja materijalnih šteta, u standardu JUS U.S4.110,
između ostalog bilo je navedeno da se zaštitna ograda postavlja na određenoj udaljenosti
ispred i iza mesta koje treba zaštititi.
Tabela 1. Uslovi postavljanja zaštitne ograde (Nacionalni standard: JUS U.S4.110,
1984.godine).

Ispred opasnog mesta
(m)
Autoputevi i putevi 1. razreda
min. 48 (60)
Putevi 2. razreda
min. 36 (48)
Putevi 3. razreda
min. 24 (32)
Putevi 4. i 5. razreda
min. 16
Napomena: Vrednosti u zagradi su prioritetne dužine.
Vrsta puta

Iza opasnog mesta
(m)
min. 12 (16)
min. 24
min. 18
min. 12

Tabela 2. Uslovi za postavljanje zaštitnih ograda (Tehničko uputstvo o primeni sistema
za zadržavanje vozila na državnim putevima Republike Srbije, 2010. godine).

Kriterijum
Naklizavanje ako je
mesto opasnosti  1,5
m iza prednje ivice
zaštitnog uređaja
Zaobilaženje

Vrsta puta

Postavljanje zaštitnog uređaja
Paralelno sa
Zaokrenuto bočno
putem

Sa jednom trakom

100 m (min 48 m)

-

Sa dve trake

140 m (min 60 m)

-

Sa jednom trakom
Sa dve trake

80 m (min 40 m)
100 m (min 48 m)

60 m (min 40 m)
60 m (min 40 m)
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U pogledu načina postavljanja zaštitne ograde na poprečnom profilu puta, u
standardima JUS U.S4.110 i JUS U.S4.110, između ostalog, bilo je navedeno da se
zaštitna ograda koja se postavlja na spoljnoj ivici kolovoza, postavlja na način da se
završni elementi izvode spuštanjem na dužini od 12 m (Slika 1) a da se završni elementi
na otvorenim deonicama puta ukopavaju poniranjem u zemlju (Slika 2).

Slika 1. Spuštanje završnog elementa zaštitne ograde (Nacionalni standard JUS U.S4.110,
1984.).

Slika 2. Ukopavanje završnog elementa u zemlju na otvorenim deonicama puta (Nacionalni
standard JUS U.S4.108, 1997.).

Pored izmenjenih kriterijuma za postavljanje ograda, novim standardima pooštreni su
i uslovi za zadržavanje vozila, ali su učinjeni i koraci ka strukturno drugačijem tretmanu
mesta početka i završetka same ograde. A upravo je taj element često bio i najsporniji
prilikom saobraćajnih nezgoda. Naime, ranija praksa, po kojoj se početak/završetak
ograde postavljao spuštanjem, ili, što je još opasnije, ugradnjom lepezastog limenog
završetka (Slika 2-Detalj „a“), dovodila je do vrlo teških posledica u slučaju naleta
vozila na takav element. Stoga se novim propisima teži da se na takvim mestima
postavljaju strukturno drugačiji uređaji u vidu ublaživača, zakrenutih elemenata i sl.
Takva praksa dovodi do bitnog ublažavanja posledica prilikom skretanja vozila sa
kolovoza, odnosno silaska vozila sa kolovoza. Iako je od donošenja i usvajanja
inoviranih propisa prošlo srazmerno dugo vremena, na putevima Srbije još uvek je
prisutno mnogo mesta na kojima nisu primenjeni novi sistemi za zadržavanje vozila.
Takva praksa dovodi do toga da se i dalje dešavaju nezgode sa ozbiljnim posledicama, a
zajednica i dalje trpi velike gubitke koji su mogli biti sprečeni, ili bar ublaženi da je
pravovremeno izvršeno usaglašavanje situacije na terenu sa donetim propisima.
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2.2.

Propisi u zemljama EU

U svim zemljama Evropske Unije prihvaćena je serija standarda EN 1317 (delovi 15) kojima se definišu klase, performanse, kriterijumi prihvatljivosti ispitivanja udarom i
metode ispitivanja zaštitnih ograda, ublaživača udara, terminala i prelaza. Ovim
standardima se ne definiše konstrukcija sistema, već samo karakteristike koje treba da se
ostvare, način utvrđivanja ovih karakteristika, kao i kriterijumi za njihovu ocenu. Pored
utvrđivanja ovih karakteristika, pri ispitivanju moraju biti zadovoljeni i sledeći uslovi:
 ne sme biti prekida glavnih uzdužnih elemenata ograde;
 ne sme biti odvajanja glavnih delova ograde, niti opasnosti za druge
učesnike u saobraćaju;
 ne sme biti prodora delova ograde u putničku kabinu vozila;
 nisu dozvoljene deformacije putničke kabine koje mogu dovesti do
ozbiljnijih povreda (Rakočević et al, 2007: 219-225).
Uporedo sa odredbama definisanim standardima EN 1317, u zemljama EU izdate su
smernice, preporuke ili pravilnici sa obaveznom primenom, koji definišu način izbora
potrebnog nivoa zadržavanja, u zavisnosti od mesta opasnosti i uslova saobraćaja. Ovim
aktima takođe su regulisani način i kriterijumi pripreme objekata i podloga za
postavljanje zaštitnih sistema, na način koji obezbeđuje pravilno i efikasno
funkcionisanje zaštitnih sistema (Rakočević et al, 2007: 219-225).
3.

OPIS LICA MESTA NA KOM JE DOŠLO DO SILASKA VOZILA SA
KOLOVOZA I UDARA U ZAŠTITNU OGRADU

Kolovoz puta na licu mesta saobraćajne nezgode nalazi se u pravcu, pregledan je,
ravan i izrađen od savremenog glatkog asfaltnog kolovoznog zastora dobrog kvaliteta.
Neposredno ispred mesta na kom je došlo do silaska vozila sa puta, put se nalazi u
krivini koja se pruža udesno. Širina kolovoza na mestu nezgode iznosi 6,60 m, a kolovoz
je najpre neisprekidanom a nakon toga isprekidanom razdelnom linijom podeljen na dve
kolovozne trake i namenjen za dvosmerni saobraćaj. Sa leve i desne strane kolovoza
nalazi se zemljana bankina u širini od oko 1-1,5 metara, nakon koje je postavljena
metalna zaštitna ograda.

Slika 3. Izgled završnog elementa zaštitne ograde i stuba-nosača zaštitne ograde
posmatrano iz smera suprotnog od smera kretanja vozila.
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Deo puta pored koga
nije bila postavljena
zaštna ograda

Slika 4. Izgled završnog elementa zaštitne ograde posmatrano iz smera suprotnog od smera
kretanja vozila.

Na delu puta koji se nalazi u krivini koja se pruža udesno, sa leve strane kolovoza
postavljena je zaštitna ograda čiji završetak se nalazi u visini završetka krivine. Nakon
toga na jednom delu puta ograda nije postavljena kako bi se omogućio ulazak u parcele
koje se nalaze pored puta. Nakon toga, na levoj bankini vidljivi su ostaci stubova-nosača
zaštitne ograde sa kojih je pokidan zaštitni element ograde prilikom naleta vozila, a koja
je bila postavljena nakon navedenog ulaza u parcele.
3.1.

Povrede učesnika nezgode

U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač “FIAT-a” je, prema Obdukcionom zapisniku,
zadobio telesne povrede sa smrtnim ishodom. Prema Zaključku obducenata, sve
obdukcijom utvrđene povrede su zbirno predstavljale bezuslovno smrtonosnu povredu,
tako da čak ni najurgentnija visokospecijalizovana lekarska ekipa ne bi mogla da spasi
život povređenom (Slika 5).

Slika 5. Izgled zaključka Obdukcionog zapisnika za povrede vozača FIAT-a.

Putnik koji se nalazio na zadnjem sedištu u „FIAT-u“ je, prema Obdukcionom
zapisniku, zadobio veći broj telesnih povreda sa smrtnim ishodom. Prema Zaključku
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obducenata, sve obdukcijom utvrđene povrede su zbirno predstavljale bezuslovno
smrtonosnu povredu, tako da ni blagovremena i adekvatna lekarska pomoć nije mogla
da spasi život povređenom (Slika 6).

Slika 6. Izgled zaključka Obdukcionog zapisnika za povrede putnika koji se nalazio na
zadnjem sedištu u FIAT-u.

Putnik koji se nalazio na prednjem sedištu (suvozač) u „FIAT-u“ je, prema
Lekarskom izveštaju, zadobio lake telesne povrede u vidu:
 posekotina na obe šake,
 posekotina na glavi, na levom slepoočnom delu iznad uva i
 hematom na leđnom delu u predelu kičme.
3.2.

Oštećenje „FIAT-a“ i zaštitne ograde prilikom nezgode

Uporednom analizom fotografija koje prikazuju oštećenje „FIAT-a“ utvrđeno je da je
na „FIAT-u“ u potpunosti oštećena leva bočna i zadnja strana „FIAT-a“. Daljim
pregledom fotografija utvrđeno je da je u znatnoj meri oštećena unutrašnjost „FIAT-a“,
posebno u predelu vozačevog sedišta i zadnje klupe. Navedena oštećenja nastala su
tokom prodiranja zaštitnog elementa ograde u unutrašnjost „FIAT-a“ (Slika 7).

Slika 7. Izgled oštećenja na levoj bočnoj i zadnjoj strani “FIAT-a”.
127

Dejan Bogićević, Ivan Dorčić, Milan Stanković, Milan Ilić, Milica Kostić
POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH OGRADA NA PUTEVIMA I NJIHOV UTICAJ
NA ZAŠTITU UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Uporednom analizom fotografija koje prikazuju izgled lica mesta i oštećenja na
zaštitnoj ogradi utvrđeno je da je prilikom naleta „FIAT-a“ na zaštitnu ogradu, nakon
prodiranja ograde u unutrašnjost „FIAT-a“, na putu smirivanja „FIAT-a“ došlo do
skidanja i gužvanja zaštitnog elementa ograde sa pet stubova-nosača ograde (Slika 8).

Slika 8. Izgled oštećenja stubova-nosača i zaštitne ograde.

4.

DISKUSIJA - ANALIZA I PRIKAZ TOKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Na osnovu pozicije početka tragova silaska „FIAT-a“ sa kolovoza, koji su
evidentirani na kraju krivine, na levoj bankini, utvrđeno je da je do silaska „FIAT-a“ sa
kolovoza došlo na kraju krivine, neposredno ispred dela puta gde se nalazi prilazni
zemljani put. Kao što je već napomenuto na delu puta gde se nalazi prilazni zemljani put
nije bila postavljena zaštitna ograda (Slika 4), a nakon toga bila je ponovo postavljena
zaštitna ograda, pri čemu početak druge ograde nije bio postavljen u skladu sa prethodno
navedenim propisima (Slika 1 i Slika 2).

15°

METALNA ZAŠTITNA OGRADA

Slika 9. Položaj „FIAT-a“ u trenutku naleta na početak metalne zaštitne ograde.
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Detaljnom i uporednom analizom tragova, a posebno fotografija koje prikazuju
oštećenja leve bočne strane “FIAT-a”(Slika 7), kao i početka zaštitne ograde (Slika 8),
utvrđeno je da je primarni udar ostvaren između leve bočne desne strane “FIAT-a”, u
zoni završetka prednjeg levog blatobrana, odnosno u visini šarki prednjih levih vrata
“FIAT-a” i početka zaštitne ograde koja se nalazila sa leve strane kolovoza. U trenutku
naleta „FIAT-a” na početak zaštitne ograde sa leve strane kolovoza, „FIAT” je bio
ukošen u desnu stranu za ugao od oko 15o (Slika 9).

A

B

C

D

Slika 10. Izgled: dela vozačkog sedišta koje je ostalo na zaštitnoj ogradi (A), oštećenja
prednjih levih vrata (B), dela sedišta ispalog iz „FIAT-a“ (C) i povrede vozača „FIAT-a“ (D).

Nakon naleta „FIAT-a”, na početak zaštitne ograde, došlo je do probijanja karoserije
„FIAT-a” i prodora metalne ograde u unutrašnjost „FIAT-a”, u smeru od leve bočne
strane prema zadnjem delu „FIAT-a”. Na osnovu detaljne i uporedne analize fotografija
koje prikazuju oštećenja leve bočne strane “FIAT-a”, oštećenje vozačkog sedišta,
oštećenja i tragove na metalnoj zaštitnoj ogradi, kao i povrede koje je zadobio vozač
„FIAT-a”, utvrđeno je da je tokom prodiranja zaštitne ograde (Slika 10-A) u unutrašnjost
vozila, u nastavku sudarnog procesa, došlo do kidanja prednjih levih vrata (Slika 10-B),
cepanja levog dela sedalnog sedišta vozača „FIAT-a” (Slika 10-C), uz istovremeno
presecanje i razaranje dela leve noge vozača „FIAT-a” u visini prepone (Slika 10-D). U
nastavku sudarnog procesa, došlo je do odvajanja štitnika zaštitne ograde od stubovanosača i daljeg prodiranja štitnika u unutrašnjost „FIAT-a” prema zadnjem delu „FIATa“. Tokom prodiranja štitnika zaštitne ograde prema zadnjem delu „FIAT-a”, došlo je do
povređivanja putnika na zadnjoj klupi „FIAT-a” (Slika 7), koji je zadobio bezuslovno
smrtonosne povrede koje su detaljno opisane u Obdukcionom zapisniku (Slika 6).
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5.

ZAKLJUČAK

Činjenica je da na putevima Srbije prisutno mnogo mesta na kojima nisu primenjeni
novi sistemi za zadržavanje vozila, a na nekim mestima ovi sistemi nisu čak ni
postavljeni na način koji je određen postojećim standardima. Takva praksa dovodi do
toga da se i dalje dešavaju nezgode sa ozbiljnim posledicama, a društvo u celini i dalje
trpi velike gubitke koji su mogli biti sprečeni, ili bar ublaženi da je pravovremeno
izvršeno usaglašavanje situacije na terenu sa donetim propisima koji se odnose na
postavljanje zaštitnih ograda. U okviru ovog rada, na primeru jedne saobraćajne nezgode
u kojoj su poginula dva lica, nedvosmisleno je prikazano kako se postavljanje zaštitnih
ograda na način koji nije u skladu sa postojećim standardima i potrebama, direktno
odražava na posledice saobraćajnih nezgoda u kojima dolazi do silaska vozila sa
kolovoza i udara u zaštitnu ogradu.
Projektovanje zaštitnih ograda na putevima i njihov položaj na bankini je nedovoljno
definisan u postojećoj zakonskoj regulativi i propisima koji važe u R. Srbiji. S druge
strane, u evropskim zemljama jasno su definisani kriterijumi i tehnički uslovi za
ugradnju zaštitnih ograda, prema evropskim normama EN 1317. Usled dugogodišnjeg
pristupa zanemarivanja ove problematike od strane nadležnih institucija, navedeni
dokument je kod nas u početnoj fazi usvajanja, odnosno usvojeni su samo pojedini
delovi ovog standarda. Pored potpunog usvajanja evropskih normi EN 1317 neophodno
je donošenje i odgovarajućih pravilnika, preporuka ili smernica od strane nadležnih
institucija, u kojima će se definisati svi elementi neophodni za postavljane zaštitnih
ograda u zavisnosti od mesta opasnosti i uslova saobraćaja.
Paralelno sa navedenim predlozima neophodno je da ministar nadležan za poslove
saobraćaja propiše bliže uslove u pogledu: revizije bezbednosti saobraćaja, provere
bezbednosti puta, redovne provere puta u eksploataciji, praćenja stanja bezbednosti
saobraćaja, analize visoko rizičnih deonica, analize doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi
sa poginulim licima, uslove koje moraju ispunjavati revizori, uslove koje sa aspekta
bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta
koji su predviđeni ZOBS-om.
6.
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ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АУТОМАТСКИХ БРОЈАЧА САОБРАЋАЈА У
КОНТРОЛИ ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
EFFECTS OF APPLICATION OF AUTOMATIC TRAFFIC COUNTERS
IN CONTROL OF EXCEEDING SPEED LIMITS ON STATE ROADS OF
REPUBLIC OF SERBIA
Крсто Липовац1, Милан Вујанић2, Тијана Иванишевић 3, Мирослав Росић4
Резиме: У раду су анализирани подаци о брзинама кретања возила на Државним путевима
Републике Србије, добијени са аутоматских бројача саобраћаја. На основу добијених
података са аутоматских бројача саобраћаја и на основу базе података о саобраћајној
сигнализацији, као и на основу Законске регулативе Републике Србије, извршена је анализа
прекорачења брзине возила, просечне брзине кретања возила и брзине V(85) према
категорији пута, категорији возила и по сатима у току дана.
Kључне речи: безбедност саобраћаја, аутоматски бројачи саобраћаја, прекорачење брзине,
државни путеви.
Abstract: This paper analyzes data of the vehicles speed on state roads in the Republic of Serbia,
obtained from automatic traffic counters. Based on the data obtained from automatic traffic counters
and on database of traffic signalization, as well as on the legislation of the Republic of Serbia, an
analysis of exceeding speed limits, average vehicle speed, speed V(85), etc. is conducted, and
according to the category of road, vehicles category and hours of the day.
Кey words: traffic safety, automatic traffic counters, exceeding speed limits, state roads.
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1.

УВОД

Највећи проблем великог броја држава чланица Европске уније представља
прекорачена односно неприлагођена брзина која доприноси настанку више од
трећине саобраћајних незгода са погинулим лицима (OECD, 2005), при чему се
сматра да је непрописна и неприлагођена брзина најважнији фактор који доприноси
повређивању људи (WHO, 2003). Понашање учесника у саобраћају у највећој мери
утиче на безбедност саобраћаја (Pesić, 2012). Човек као фактор безбедности
саобраћаја је у 93% случајева узрочник настанка саобраћајних незгода (PIARC,
2003). Најчешћа небезбедна понашања учесника у саобраћају су: непоштовање
ограничења брзине и неприлагођена брзина, вожња под утицајем алкохола и других
опојних средстава, некоришћење заштитне опрема, непоштовање других прописа
итд. Стога, управљање брзинама представља важан алат за повећање нивоа
безбедности саобраћаја.

2.

ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД

Имајући у виду значај брзине за учесталост и тежину последица саобраћајних
незгода (Aarts and Van Schagen, 2006; De Pelsmacker and Janssens, 2007; Elvike, 2009;
Speed Check Services, 2010; Cascetta and Punzo, 2011; Soole et al., 2013; Wu et al.,
2013; De Pauw et al., 2013) може се закључити да је праћењем и анализом брзине
кретања возила, као и броја и степена прекорачења брзине омогућено брже
превентивно деловање на подизање нивоа безбедности саобраћаја, односно на
избегавање настанка саобраћајних незгода.
У студијама (Stephens, 2007; Cameron, 2008; Soole et al., 2013) истакнуто је да
контрола брзине доводи до смањења просечне брзине или 85. перцентила брзине и
стога се учесталост и тежина последица смањују. Истраживање показује да ниже
ограничење брзине на путевима може да смањи учесталост и тежину последица
саобраћајних незгода. Студија која је спроведена у Аустралији (Unley Street Life
Trust, 2007) указује да ниже ограничење брзине може имати за последицу смањење
броја тешки телесних повреда код пешака за 46%. Уколико се средња брзина у
насељу повећа за 10%, број саобраћајних незгода расте за око 21%. При сударној
брзини од 30 km/h, проценат смртног страдања износи око 10%, док при брзини од
60 km/h највећи број, односно 80%, пешака неће преживети судар (Липовац, 2008).
Анализирањем података о саобраћајним незгодама у Републици Србији током
2012. године евидентирано је да у око 33,5% случајева околност настанка
саобраћајних незгода била „непрописна и неприлагођена брзина“. Уколико се
посматрају саобраћајне незгоде са смртним последицама, „непрописна и
неприлагођена брзина“ је околност незгоде у око 38% случајева (АБС, 2013), што
указује на утицај брзине на тежину последица. Наиме, 51% свих погинулих лица
доведен је у везу са утицајем фактора „непрописне и неприлагођене брзине“ (АБС,
2013). Према полицијским извештајима у Британској Колумбији, небезбедна брзина
је присутна у 37% свих саобраћајних незгода са смртним последицама, у 15% свих
саобраћајних незгода са повређеним лицима, и у 9% саобраћајних незгода са
материјалном штетом (Chen et al., 2002). Aarts et al, 2006 у свом истраживању наводе
да повећање брзине за 1% може довести до 2% саобраћајних незгода са
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повређенима, 3% повећања саобраћајних незгода са тешким телесним повредама, и
4% саобраћајних незгода са смртним страдањима (Aarts et al, 2006).
Прекорачење брзине кретања возила у сваком тренутку чини 50% возача
(OECD/ECMT, 2006). У просеку 40% до 60% возача прекорачује ограничење брзине,
док 10% до 20% возача прекорачује брзину за више од 10 km/h (EC, 2009). У 70%
случајева возачи прекорачују брзину у насељеним подручјима, а око 30% до 55%
возача прекорачују брзину на мотопуту и аутопуту (Comte et al., 2000).
Према резултатима истраживања Retting and Cheung (2008) које је спроведено у
мају 2006. године, пре и након промене ограничења брзине (са до120 km/h, на до
130 km/h), средња вредност брзине кретања путничких возила је била 71 km/h,
стандардно одступање брзине путничких аутомобила 10 km/h, проценат возача који
прекорачују брзину кретања возила у условима када је дозвољена брзина била до
120 km/h, је 22%, док у условима када је ограничење брзине до 130 km/h, 4% возача
путничких аутомобила су управљали возилом брзином већом од дозвољене.
У Пројекту ''Истраживање индикатора перформанси безбедности саобраћаја у
Србији за 2014. годину, први пресек стања – резултати „пролећног истраживања''
реализованог на Саобраћајном факултету (Вујанић, М. и сарадници, 2014) уочено је
да у насељу, 20% возача управља брзином већом од 60 km/h, док ван насеља 25%
возача управља брзином већом од 90 km/h. Возачи теретних возила у насељу у 8%
случајева управљају возилом брзином већом од 60 km/h. Анализа резултата
спроведеног истраживања указују да најчешће шрекорачење ограничења брзине
чине возачи мотоцикала.

3.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

У раду представљени су ефекти примене аутоматских бројача саобраћаја (у
даљем тексту АБС) у контроли прекорачења брзине на државним путевима
Републике Србије.
Наиме, уважавајући препоруке пројекта „Road Safety Performance Indicators:
Theory“ (Hakkert et al., 2007), и пројекта „Методе праћења индикатора безбедности
саобраћаја у Републици Србији и њихов значај за стратешко управљање
безбедношћу саобраћаја“ (Вујанић, М., 2013) извршен је одабир индикатора
безбедности саобраћаја који се односе на брзину, и то: просечна брзина возила, 85ти перцентил брзине, стандардно одступање брзине, % прекорачења ограничења
брзине, просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине, %
прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h, при чему ће у овом раду бити
разматрано и % прекорачења ограничења брзине за више од 20 km/h, 30 km/h и 50
km/h, а који ће бити приказани у раду за изабране локације где су анализиране
брзине кретања учесника.
3.1.

Опрема за мерење брзина

За потребе израде рада коришћени су подаци добијени аутоматским
прикупљањем података на државним путевима Републике Србије са АБС 5 који
5

Аутоматски бројач саобраћаја, јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
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поред протока возила, смера кретања, категорије возила (види Слику бр. 1), времена
слеђења између возила, дају и приказ података о брзини кретања возила. АБС 65
(QLTC-10C и QLTC-8C) врше детекцију и класификацију возила у реалном
времену, 24 сата у току дана, 365 дана у годину, у свим временским условима,
помоћу индуктивних петљи (види Слику бр. 2) које се постављају у исечен и заливен
утор на асфалтном слоју коловозне конструкције.

Слика 1. Категорије возила

3.2.

Слика 2. АБС у реалном времену

Процедура мерења брзина

На државној мрежи Републике Србије инсталиран је 391 АБС-а (види Прилог7 бр.
1). Сваки бројач евидентира локацију, смер кретања, време, дан, саобраћајну траку,
проток возила, категорије возила (види Слику бр. 1), времена слеђења између
возила, брзину кретања возила, температуру, као и друге параметре. Евидентирање
возила од стране АБС-а се врши преласка возила преко индуктивних петљи, чиме
се између осталог добијају и подаци о тренутној брзини возила.
3.3.

Обрада података

Подаци о брзинама, након преузимања са АБС-а, налазе се у (.txt) формату и увезени
су у Microsoft Office Excel 2013 базу података, ради даље обраде података. АБС
бележе 10+1 категорију возила (види Слику бр. 1), при чему су приликом обраде
података у „коначној бази“ категорије са АБС сврстане у 5 категорија, према
важећој Законској регулативи Републике Србије.
3.4.

Предмет, простор, време и циљ истраживања

Предмет истраживања јесте снимање брзина у функцији управљања брзинама
коришћењем АБС-а са циљем да се добијене вредности прикажу према жељеним
критеријумима. Истраживање је спроведено на две локације, односно подаци за
истраживање су преузети са два АБС-а. Први се налази на Ибарској магистрали (код
6

Јавно предузеће Путеви Србије, (2014). Бројање саобраћаја на државним путевима Републике Србије
у 2012. години. Београд.
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Мајдана), а други на ауто-путу (код Баточине). Имајући у виду да се ради о
различитим категоријама пута, на локацијама истраживања важе и различита
ограничења брзине. Наиме, на локацији Мајдан брзина је ограничена на 80 km/h,
док је на локацији Баточина брзина ограничена на 120 km/h. Истраживањем је
анализирана брзина 18.171 возила на Ибарској магистрали, и 29.585 возила на аутопуту, свих посматраних категорија возила. Истраживање на обе локације је
реализовано дана 14.04.2014. године (понедељак) и 16.04.2014. године (среда), а у
времену од 00:00 до 24:00 часова. Циљ истраживања представља сагледавање
реалног стања који се односи на прекорачења брзина на државним путевима
Републике Србије, као и сагледавања потенцијала АБС-а. Праћењем прекорачења
брзине на државним путевима Републике Србије, помоћу АБС-а, 24 h током 365
дана у години могуће је дефинисати проблеме и препоруке за управљање брзинама.
3.5.

Ограничења

Као и сваки систем, и АБС-а, чији су подаци коришћени у раду имају одређена
ограничења, која се односе на техничке спецификације АБС-а (види Табелу бр. 1).
Битно је нагласити да овим истраживањем нису анализирани временски услови
приликом евидентирања брзина од стране АБС-а, на државним путевима Републике
Србије, у одређеном простору истраживања, а с обзиром да је методологијом која је
израђена на Саобраћаном факултету (Вујанић М. и сарадници, 2013) дефинисано да
се мерење индикатора у вези брзине не врши у специфичним метеоролошким
условима (магла, јака киша и сл.).
Најзначајније ограничење анализе брзине са АБС односи се на чињеницу да
АБС-а евидентирају брзину „сваког“ возила које прође пресек саобраћајнице на
којој се налази бројач. Методологија дефинисана на Саобраћајном факултету
подразумева да се мери само брзина првог возила у колони, односно да је неопходно
да између возила прође најмање 5 секунди. Међутим, истраживањем приказаном у
овом раду нису возила у „колони“ уклањана из узорка.
АБС као технички систем није апсолутно прецизан, и постоје брзине добијене
подацима са АБС, које су неочекивано ниске за одређену категорију пута или
дефинисана ограничења бројача. Стога су из узорка са бројача на Ибарској
магистрали уклоњене из узорка све брзине мање од 30 km/h, а у узорка са АБС код
Баточине све брзине мање од 40 km/h.
Табела 1. Техничке спецификације АБС-а8
Детекција максималне брзине возила
Прецизност детекције возила
Прецизност класификације
Распон класификације брзина
Грешка у мерењу брзине при 50 km/h
Грешка у мерењу брзине при 160 km/h
Време узорковања

<240 km/h
>99,9%
~95%
>5 km/h
<2,8%
<8%
4 ms/циклусу

8

QLTCnet, Програм за аутоматски пренос података са QLTC бројача саобраћаја и приказ података,
Mikrobit d.o.o, 2010
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4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Број возила по локацији истраживања

4.1.

Истраживањем је евидентирана брзина 47.831 возила свих посматраних
категорија возила. Одређени број возила, њих 75, изузето је из узорка на основу три
критеријума: критеријума који се односи на класу возила, на дужину возила и на
брзину возила. Највише снимљених брзина забележено је на локацији код Баточине
(29.585 возила, 62% свих снимљених брзина), док је код Мајдана евидентиран мањи
број возила (18.171 возила, 38% снимљених брзина). Број мотоцикала чија је брзина
измерена у укупном узорку је 34, а што је недовољно за објективну статистичку
анализу, због чега категорија мотоцикала неће бити анализирана у даљем раду.
Расподела брзине возила

4.2.
4.2.1.

Расподела брзине возила по локацији

Највећи проценат возила се на локацији код Мајдана креће брзином у класи од
(65-69 km/h), а што је класа испод ограничења брзине на том путу што указује да се
највећи број возила креће према законски прописаном ограничењу брзине (види
Слику бр. 4). На локацији Мајдан максимална брзина током истраживања јесте
Хmax= 150 km/h, а минимална Хmin= 32 km/h, што представља разлику од R=118
km/h. Просечна брзина возила на локацији Мајдан је 73,79 km/h, а 85% возача креће
се брзином до P85= 88 km/h.
Анализом брзина возила на ауто-путу код Баточине може се закључити да се
највећи број возила креће брзином од 120-124 km/h (Види Слику бр. 4).
На локацији Баточина максимална брзина током истраживања јесте Хmax= 200
km/h, а минимална Хmin= 43 km/h. Разлика између максималне и минималне брзине
износи R=157 km/h, а која је веома неповољна са аспекта безбедности саобраћаја.
Просечна брзина возила на локацији Баточина је 107,95 km/h, док се 85% возача
креће се брзином до P85= 129 km/h. Средња брзина возила са одбачених 5%
екстремних брзина возила (𝑋̅ = 107,74 𝑘𝑚/ℎ) из узорка се разликује за 0,21 km/h у
односу на средњу брзину читавог узорка (𝑋̅ = 107,95 𝑘𝑚/ℎ), па се може доћи до
закључка да екстремне вредности не умањују веродостојност узорка добијених
резултата.

Слика 4. Расподела брзина возила у
укупног узорку
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4.2.2.

Расподела брзине возила по смеровима

На локацији Мајдан, у смеру од Београда уочене су веће вредности средње
брзине кретања возила (𝑋̅=74,24 km/h) и 5. перцентила (P 5 = 55 km/h), док су на
локацији Баточина, у смеру од Београда, уочене веће вредности средње брзине
кретања возила (𝑋̅= 120,55 km/h), 5. перцентила (P 5 = 120 km/h), 85. перцентила (P85
= 138 km/h) и 95. перцентила (P 95 = 150 km/h, при чему је већа максимална брзина
забележена у смеру ка Београду Хmax= 200 km/h.
4.2.3.

Расподела брзине возила по данима истраживања

Анализа података о брзини кретања возила у односу на дане истраживања (види
Табелу бр. 4) указала је да нема великих разлика у добијеним вредностима, при чему
су веће брзине уочене током понедељка на локацији Баточина (средња вредност Х=109,06 km/h, медијана-Ме=109 km/h и 85. перцентил-P85=133 km/h), као и на
локацији Мајдан (средња вредност - Х=173,79 km/h, медијана- Ме=72 km/h и 85.
перцентил-P85=88 km/h).
Вредности стандардног одступања и коефицијента варијације се не разликују
значајно и указују на малу варијацију података (коефицијент варијације на локацији
Баточина износи 21,45% у понедељак и 19,55% у среду, док на локацији Мајдан
износи 18,83% у понедељак и 18,19% у среду).
Табела 2. Општи статистички показатељи о брзини према дану истраживања
Показатељ
Средња вредност (X)
Медијана (Me)
Мода (Mo)
85. перцентил (P-85)
50. перцентил (P-50)
Максимум (Хmax)
Минимум (Xmin)
Размак варијације (R)
Стандардно одступање (s)
Средња вредност (95%)
Коефицијент варијације % (Kv)

4.3.

БАТОЧИНА
Понедељак Среда
109,06
106,09
109,00
106,00
120,00
120,00
133,00
128,00
109,00
106,00
200,00
190,00
43,00
44,00
157,00
146,00
23,39
20,76
108,78
105,87
21,45
19,55

МАЈДАН
Понедељак
73,79
72,00
71,00
88,00
72,00
150,00
32,00
118,00
13,89
73,49
18,83

Среда
71,23
71,00
68,00
84,00
71,00
138,00
31,00
107,00
12,96
71,00
18,19

Прекорачење брзине

За анализу прекорачења брзине која је извршена у раду, било је неопходно
дефинисати сва карактеристична ограничења брзине која су коришћена у анализи.
Имајући у виду да на локацији Мајдан и Баточина брзина није дефинисана ни на
један други начин (пр. Саобраћајним знаком), ограничење брзине дефинисано је
према одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у односу на
категорију пута и категорију возила.
Посматрано у укупном узорку 14.277 возила је прекорачило ограничену брзину
од укупно 47.756 снимљених брзина возила на обе локације. Наиме, на локацији
Баточина уочено је прекорачење брзине од стране 9.231 возача, у укупном броју
снимљених брзина (29.585), док је на локацији Мајдан брзину прекорачило 5.046
возача од 18.171 евидентираних возача.
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Однос броја поштоваоца и прекршилаца ограничења брзине се значајно
разликује између локација. Наиме, на локацији Баточина више возила прекорачује
ограничену брзину (31%), док на локацији Мајдан више возила поштује ограничење
брзине (28%). Највећи број возила на локацији Мајдан (34%) и на локацији Баточина
(32%) прекорачује ограничену брзину за 1-5 km/h, док се на локацији Мајдан (32%)
и на локацији Баточина (23%) прекорачује ограничење брзине за 6-10 km/h (види
Слику бр. 6).
Процентуално највише прекршилаца ограничења брзине забележен је у
категорији путничких аутомобила, на Баточини, у понедељак (74,4%) и у среду
(73%), и на Мајдану, у понедељак (71,9%) и у среду (70,5%).
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Слика бр. 6 Расподела на основу величине прекорачења брзине

Поређењем броја прекршилаца ограничења брзине, на локацији Баточина и
Мајдан, утврђено је да путничка возила, на локацији Баточина у смеру кретања од
Београда, у 71% случајева прекорачују брзину у смеру кретања од Београда, док је
у смеру кретања ка Београду тај проценат већи и износи 77%.
Поред разлике која се односи на број прекршилаца између категорија возила,
приметне су и разлике у величини прекорачења између различитих категорија
возила. Код свих категорија, осим код мотоцикала, највећи број возила прекорачује
брзину до 5 km/h, као и од 6-10 km/h. На локацији Мајдан, 63,3% прекорачења код
тешких теретних возила и 48,5% код аутобуса је до 5 km/h. На другој страни, до 10
km/h изнад ограничења брзине креће се 59% путничких аутомобила, 21,4%
мотоцикала, 95,5% аутобуса, 71,2 лаких теретних возила и 87,1 тешких теретних
возила (види Табелу бр. 3).
Табела 3. Расподела возила на основу нивоа прекорачења у односу на категорију возила
Категорија
возила
До 5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
Преко 55
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Путнички
аутомобил
Баточ
Мајда
.%
н%
28,0%
25,9%
24,0%
33,1%
16,6%
16,3%
13,2%
10,3%
7,4%
3,9%
4,4%
5,1%
1,1%
2,1%
2,6%
2,0%
1,4%
0,4%
0,0%
0,4%
0,6%
0,2%
0,4%
0,1%

Мотоцикл
Баточ
.%

Мајда
н%

21,4%
21,4%
7,1%
0,0%
28,6%
14,3%
7,1%

21,4%
21,4%
7,1%
28,6%
14,3%
7,1%

Аутобус
Баточ
.%
33,6%
32,7%
13,1%
7,5%
3,7%
2,8%
0,9%
1,9%
2,8%
0,0%
0,0%
0,9%

Мајда
н%
48,5%
47,0%
1,5%
3,0%

Лако теретно
возило
Баточ
Мајда
.%
н%
19,5%
31,6%
24,8%
39,6%
13,7%
13,8%
19,9%
7,2%
8,8%
2,7%
5,5%
3,5%
2,1%
0,8%
2,5%
0,8%
0,9%
0,0%
1,6%
0,7%

Тешко теретно
возило
Баточ
Мајда
.%
н%
37,0%
63,3%
23,8%
23,8%
14,1%
7,8%
11,0%
4,7%
6,3%
0,3%
2,4%
0,1%
1,0%
1,6%
2,1%
0,3%
0,3%
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На локацији Баточина, брзину до 5 km/h најчешће прекорачују аутобуси, у 33,6%
случајева, теретна возила у 37% случајева, као и путнички аутомобили у 28%с
случајева. Прекорачења брзине од 6-15 km/h код мотоцикала приметна су у 42,8%
случајева (види Табелу бр. 3).

5.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ

Управљање брзинама је од виталног значаја за систем управљања безбедности
саобраћаја, односно за брже превентивно деловање на подизање нивоа безбедности
саобраћаја, односно на избегавање настанка саобраћајних незгода.
Имајући у виду да је на националном нивоу препознат значај праћења и мерења
индикатора безбедности саобраћаја и у њима и индикатора који се односе на брзину
возила, потребно је истражити нове начине прикупљања података о брзинама
возила.
Подаци са АБС-а, данас се користе првенствено за бројање саобраћаја на
државној мрежи Републике Србије, при чему њихове могућност нису довољно
искоришћене. Наиме, подаци са АБС-а омогућавају велики број различитих анализа,
а и у основи, у којој су се аутори дотакли у овом раду (анализом два бројача
безбедности саобраћаја, једног АБС-а који се налази ван насеља на Ибарској
магистрали, и другог који се налази на аутопуту код Баточине), омогућавају
израчунавања свих индикатора безбедности саобраћаја, који се односе на брзину
која се прате на националном нивоу, 365 дана у години, 24 часа дневно.
Значај АБС-а за локалну самоуправу огледа се у могућности праћења брзина, а
у циљу предузимања мера за умиривање саобраћаја на прилазима насељу. Праћење
брзина, односно индикатора брзина на територији Републике Србије помоћу АБС-а
мора бити засновано на кооперацији и координацији више субјеката (МУП-а, ЈП
„Путева Србије“), а што би за резултат имало управљање брзинама и унапређење
безбедности саобраћаја на територији сваке локалне самоуправе.
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БЕЗБЕДНОСТ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА
COMMERCIAL ROAD TRANSPORT SAFETY
Душан Младеновић1, Небојша Јевтић2
Резиме: Невелика статистичка основа о саобраћајним незгодама са учешћем комерцијалних
возила потврђује тренд о превасходном утицају људског фактора као узрока незгоде и мало
учешће инфраструктуре, техничке неисправности и временских услова у узрочницима
саобраћајних незгода. Међутим, свака саобраћајна незгода са учешћем комерцијалних возила
је потенцијално са тежим последицама узимајући у обзир масе и силе које се јављају у таквим
незгодама. Радом је дат преглед статистичких података о саобраћајним незгодама са учешћем
комерцијалних возила, односно теретних возила укупне масе преко 3,5 тона и аутобуса,
потом трендова у управљању људским ресурсима са посебним освртом на професионалне
возаче и прописима који уређују ову област, стратегија развоја система безбедности возила,
као и трендова у развоју прописа и регулатива у области безбедности комерцијалног
друмског транспорта и информационих система. Позиционирање локалне заједнице у
социјалним аспектима рада професионалних возача у едукацији, примени прописа и промени
понашања професионалаца у друмском транспорту од великог је значаја за побољшање
безбедности саобраћаја.
Кључне речи: професионални возач, безбедност возила, комерцијални друмски транспорт
Abstract: Small statistical base on road accidents with commercial vehicles involved confirms the
trend of the overarching influence of the human factor as the cause of accidents and a small share of
infrastructure, technical failure, and weather conditions in the causes of traffic accidents. This paper
provides an overview of statistics on road accidents with commercial vehicles involved, i.e. trucks
of the total weight of over 3.5 tonnes and buses, then trends in human resource management with
special emphasis on professional drivers and regulations governing this area, the strategy of
development of the vehicle safety systems, and trends in the development of legislation and
regulations in the field of commercial road transport and information systems. Positioning of the
local community in the social aspects of professional drivers in education, implementation of
Доц. др Младеновић Душан, дипл. инж. саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду,
Војводе Степе 305, Београд, Србија, d.mladenovic@sf.bg.ac.rs
2 Руководилац Центра за стручно оспособљавање у транспорту, Јевтић Небојша, дипл. инж. саобраћаја,
Привредна комора Србије, Ресавска 13-15, Београд, Србија, nebojsa.jevtic@pks.rs
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legislation and change of behavior of professionals in road transport is of great importance for the
improvement of traffic safety.
Keywords: professional driver, vehicle safety, commercial road transport

1.

УВОД

Начин експлоатације комерцијалних возила и услови рада професионалних
возача у односу на експлоатацију путничких аутомобила се битно разликују.
Основна разлика се огледа у интензитету коришћења тј. броју пређених километара
у одређеном временском периоду, али и различитим мотивом за управљање
возилом.
Основно обележје комерцијалних возила су њихове димензије и масе, као и
различите перформансе што ствара и специфичне захтеве за професионалне возаче
и њихових знања и вештине. Саобраћајне незгоде са учешћем комерцијалних возила
су потенцијално са тежим последицама узимајући у обзир масе и силе које се
јављају у таквим незгодама. Иако је број саобраћајних незгода са учешћем
комерцијалних возила статистички на ниском нивоу, последице које настају у
таквим незгодама захтевају да се безбедности комерцијалних возила и
професионалним возачима посвети посебна пажња, што недвосмислено показују
истраживања која су обављена у оквиру студије „ETAC“ под окриљем Међународне
уније друмског транспрота „IRU“ и произвођача комерцијалних возила „Volvo
Trucks“.
2.

СТАТИСТИКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА

Статистички подаци о саобраћајним незгодама са учешћем комерцијалних
возила приказани су за Србију и неке од земаља Европе и света.

Слика 1. Однос обима транспортног рада у превозу терета и укупног броја погинулих
лица у саобраћајним незгодама у 2013. години. (www.iru.org: 24.10.2014.) и (АБС et al).
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Слика 2. Расподела незгода по узроцима за све учеснике у саобраћају за земеље ЕУ
(извор: www.iru.org: 04.05.2014)

Слика 3. Учешће броја погинулих по категоријама у Европској Унији (лево) и Србији
(десно) – извор: CARE (EU road accidents database) и АБС

Статистички подаци показују да је број саобраћајних незгода са учешћем
комерцијалних возила у односу на укупан број незгода релативно мали. Такође, број
погинулих у комерцијалним возилима у односу на укупан број погинулих у
саобраћају је релативно мали – испод 5 %.
Међутим, број саобраћајних незгода са погинулим лицима у којима је
учествовало комерцијално возило је значајан. Готово све незгоде са учешћем
комерцијалних возила су са погинулим или повређеним лицима.
3.

АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Услед дужине путовања, као и својих димензија, масе, учешћа у структури
саобраћајних токова и броју превезених путника и количина транспортованог
терета, комерцијална возила данас имају значајну улогу и у заступљености и у
степену последица од саобраћајних незгода.
Број незгода са учешћем само комерцијалних возила је врло мали, док је
значајније учешће незгода у којима учествује комерцијално возило и други учесник
(возило или пешак), где се у расподели незгода учешће незгода са повређеним и
погинулим лицима са комерцијалним возилом и још неким учесником, креће од 6570%.
3.1.

Преглед ситуација и узрока саобраћајних незгода са учешћем
комерцијалних возила

На основу истраживања „ETAC“ (IRU, 2007: 4.), дошло се до структуре
саобраћајних незгода у којима су учествовала комерцијална возила. Саобраћајне
незгоде у којима је учествовало само комерцијално возило чине 7,4% од укупног
броја незгода са учешћем комерцијалних возила.
Код незгода са учешћем комерцијалних возила, ради утврђивања стратегија
безбедности саобраћаја и стратегија пројектовања безбедног комерцијалног возила
може се закључити да сустизања при кретању у колони чине 20.6% од свих незгода
са учешћем комерцијалних возила, док 30.8 % чине погрешни маневри промене
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траке (код претицања или измицања) или након претицања (двострука промена
траке).

Слика 4. Саобраћајне незгоде на раскрсницама
Табела 1. Расподела узрока незгода на раскрсницама – комерцијална возила

Главни узроци незгода на раскрсницама – возачи комерцијалних возила
Грешке у препознавању правила на раскрсници
20,1%
Неприлагођена брзина
13,0%
Неодговарајући маневар у покрету
7,8%
Смањена видљивост
4,5%
Недовољно возачко искуство
3,9%
Технички проблеми
3,3%
Недовољно познавање перформанси возила
3,3%
Непажња
2,6%
Навике и добро познавање ситуације
1,9%
Недавање информације другим возилима или погрешне
1,1%
Остатак учешћа припада другим учесницима

Слика 1. Ситуације при кретању возила у колони
Табела 2. Расподела узрока незгода у колони – комерцијално возило

Расподела узрока незгода у колони – возачи комерцијалних возила
Неприлагођена брзина
22,1%
Недовољно безбедно растојање
16,2%
Непажња
12,8%
Мањак знања и возачког искуства
4,6%
Нагла промена приањања
3,5%
Недовољне мере безбедности при заустављању или кочењу возила
3,5%
Недовољно познавања перформанси возила
2,3%
Преоптерећење возача-поспаност
2,3%
Грешке при кочењу
1,2%
Технички проблеми
1,2%
Остатак учешћа припада другим учесницима

Слика 1. Саобраћајне ситуације при промени траке
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Табела 3. Незгоде при промени траке – комерцијално возило

Незгоде при промени траке – возачи комерцијалних возила
Неприлагођена брзина
19,7%
Губљење приањања
13,7%
Техничке грешке
9,1%
Сечење кривине, прелазак преко линије
7,6%
Неправилан маневар при убрзању
7,6%
Недовољно возачко искуство
7,6%
Непажња
3,0%
Смањена видљивост
3,0%
Грешке при кочењу
1,5%
Премор, поспаност
1,5%
Остатак учешћа припада другим учесницима
Табела 4. Расподела узрока незгода у којиме нема другог учесника

Расподела узрока незгода са једним комерцијалним возилом
Неприлагођена брзина
20,3%
Премор/падање у сан
18,6%
Губљење приањања
11,9%
Неодговарајући маневар при скретању
8,5%
Непажња
8,4%
Здравствени проблеми
5,1%
Технички проблеми
3,4%
Дрога, алкохол
3,4%
Сечење кривине, прелазак преко линије
3,4%
Остатак учешћа припада осталим узроцима
Према подацима „Innovative Vehicle Attribute Engineering“ (www.fka.de,
1.6.2007), најчешћа ситуација незгода чеони-бочни судари и сустизање, док се 3540% незгода са погинулим или повређеним лицима дешава у кривинама радијуса
између 500 и 1000 метара. Ако се у обзир узму све незгоде са учешћем
комерцијалних возила, изразито висок проценат (65-70%) дешава се на правцу.
Табела 5. Фактори који у највећој мери доприносе настанку незгода (Volvo Trucks,
2013:11)

Фактор возач 90%
Смањена пажња
Неприлагођена брзина
Свесност о ризику

Окружење 30%
Ограничена видљивост
Облик пута
Метеоролошки услови

Возило 10%
Слепе тачке
Експлозија пнеуматика
Техничка грешка – квар

Овде је потребно навести да саобраћајне незгоде са учешћем комерцијалних
возила често нису узроковане само једним фактором, већ комбинацијом истих, па
учешће по факторима и не даје слику прецизне расподеле узрока по незгодама, већ
се посматра као комбинација утицаја.
Са сличним закључком, али другачијом анализом 1264 саобраћајне незгоде са
свим учесницима у саобраћају у 83 земaља чланица ИРУ (IRU, 2007: 4.), дошло се
до расподеле по узроцима. Закључак је једноставан: возачима је потребна помоћ.
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4.

ПРЕГЛЕД СИСТЕМА ЗА ПОМОЋ ВОЗАЧУ У ИЗБЕГАВАЊУ
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ – АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ ВОЗИЛА

Управљање комерцијалним возилом – возилом вишеструко пута већом масом и
димензијама од путничког аутомобила, уз одговорност за путнике или терет,
представљају изузетно оптерећење за возача и свака помоћ у управљању, посебно у
критичним ситуацијама је од изузетног значаја.
Напори да се помогне возачу кроз различите системе за избегавање незгода
(прев. Collision Avoidance System – CAS), су се у почетку реализовали као
конвенционални механички системи, док данас, услед наглог развоја електронских
технологија постоји велики број мехатроничких система помоћи: ABS, аутоматска
контрола стабилности ASC, електронско закључавање диференцијала EDL,
електронско управљање задњом осовином, адаптивно, полу-активно огибљење,
EBV, активно огибљење, динамичка контрола вожње, аутоматско упозорење на
растојање, аутоматска контрола растојања ADC, аутоматско кочење, аутоматски
избор брзине, аутоматска бочна контрола, потпуно аутоматизована вожња.
4.1.

Електронски системи за контролу приањања возила

Већ дужи низ година се у комерцијална возила уграђују системи који растерећују
возача. Први такав систем је ABS (Antilock braking System), развијен као независни
систем са сопственим сензорима (брзина точка или убрзање) сопственим
електронским контролером и сопственим хидрауличним модулатором.
На истом принципу, развијени су и други системи за контролу приањања, тј.
клизања. Најчешће коришћени системи за контролу приањања су ASC (Acceleration
skid Control) и (TCS – Traction control system). ASC ослобађа возача од тешког
процеса одлука да дефинише потребу за коришћењем одговарајућег обртног
момента на точку у складу са стањем коловоза у погледу приањања и одговарајућег
померања возила.

Слика 2. Мехатронички елементи система активне безбедности возила

4.2.

Системи за контролу бочне динамике возила

Контрола бочних сила се такође може реализовати одговарајућим
мехатроничким подситемима. На слици је дат приказ контролисаних механичких
подсистема, који омогућује електронску контролу стабилности у вожњи.
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Електронска контрола стабилности динамичком контролом вожње, подржава
возача у критичним подужним ситуацијама у вожње. Ако се возило уведе у
критичну ситуацију, контролни алгоритам ће стабилизовати возило помоћу
поузданих независних сила кочења.С обзиром на то да статистички подаци указују
да се 20% смртно страдалих јавља у незгодама које укључују превртање возила,
помоћ у спречавању незгода овог типа је од великог значаја.
Контролу бочног нагињања (ARC) представља активни систем ослањања који
побољшава понашање возила при нагињању.
Најчешће ситуације које доводе до превртања су следеће: критично приањање
(клизање-sliding), неравност коловоза, дупла промена траке, промена бочног нагиба
пута (насипи), кружно кретање по спирали (ramp - test), удар у банкину чеони и
бочни (Curb trip), чеоно бочни судари, слетање са пута (embankment), нагла
скретања у страну (swerving), статичко превртање.
4.3.

Системи активне безбедности возила у саобраћају

Адаптивни систем контроле вожње (Adaptive Cruise Control-ACC) за
комерцијална возила, контролише не само брзину возила, већ и простор испред
возила чим се појави спорије возило. Такав систем даје подршку возачу,
доприносећи смањењу радног оптерећења. Принцип рада ACC система састоји се у
томе да сензорска јединица шаље податке о угаоном положају, растојању,
релативној брзини других возила, брзини возила и углу точка управљача јединици
за снимање, која даље одређује радијус кривине, снима друга возила и препознаје
промене кретања. На основу ових података, који представљају саобраћајну
ситуацију, стратешки модул врши аутоматски избор маневра и контролу брзине и
растојања, тако што директно утиче на возачки интерфејс, контролише мотор,
ретардер, као и кочнице.
Аутоматска контрола растојања (Automatic Distance Regulation - ADR) је један
од типичних система за помоћ возачу (DAS - Driving assistance system). Принцип
рада система се заснива на "развоју сензора растојања" са три снопа који прати
простор испред возила на који је инсталиран, не само дуж трајекторије кретања. Ако
се испред возила на које је сензор монтиран креће спорије возило, брзина возила се
смањује да би се одржало безбедно растојање или, ако је неопходно, умереном
применом кочница. Ако возило испред убрзава, возило са сензором га прати до
максималне брзине дефинисане од стране возача, и даље се креће у моду за контролу
управљања. Возач добија информације о стању система преко монитора, тако да је
у стању да у сваком тренутку прати реакцију система. ADR одржава безбедно
растојање у колони одржавајући постојећу ситуацију, тако да се незгоде са
налетањем, који се често дешавају услед непажње возача, избегну.
Систем за избегавање судара (Collision Avoidance System -CAS) је дефинисан као
крајња фаза развоја активних система безбедности. Системи за асистенцију возачу
само дају подршку возачу у безбедном управљању возилом, (ADAS) тј. они само
доводе до индиректног повећања безбедности. Од возача се захтева интервенција
(ADR - звучно упозорење) или је обавезна (ABS). CAS активно учествује у
управљању возилом и искључује интервенцију возача, вршећи кочење у случају
опасности, маневре избегавања судара уз заустављање или безбедно паркирање
возила са стране пута. Ове функције се спроводе само у случајевима када CAS
препозна критичну ситуацију, возач не реагује или реагује неадекватно, и возило
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дође до физичке границе могућности избегавања удеса. Уколико вози ван граница
физичких могућности возила, у возачеве поступке се не може мешати. Међутим,
возачи морају бити свесни да се не могу избећи апсолутно све незгоде и, због
постојећих физичких ограничења, тј. Ако испред возила ,пример, падне терет,
максимално могуће кочење од 1г обично није довољно за безбедно заустављање пре
судара и маневар избегавања није могућ. Ипак, CAS може смањити последице
незгоде, у овом случају реагујући брже од возача. Развијање свакодневних ситуација
у саобраћају у опасне ситуације веома зависи од осталих учесника у саобраћају, чије
намере и поступке CAS и возач тешко могу да предвиде или на њих да утичу. Судар
тј. незгода на јавним путевима може се избећи једино уз осигурану безбедност за
особе које не учествују у саобраћају.
Два нова система помоћи се такође развијају. Помоћни кочиони ограничавач
брзине и помоћ у саобраћајној траци (Lаne Assist System - LAS). Помоћни кочиони
ограничавач брзине, помаже возачу на паду као што су дуге низбрдице на
аутопутевима или планински путеви. Помоћ у саобраћајној траци је систем који
одржава возило у траци и спречава ненамерно напуштање траке, али и помаже у
процесу промене траке, дететковањем других возила која се налазе у тзв. мртвим
угловима или слепим тачкама – зонама у којима је уз помоћ ретровизора тешко
уочити друга возила.
5.

ОКВИРИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ВОЗАЧА

Евидентна је неопходност унапређења знања и вештина професионалних возача
у односу на ниво који се добија стицањем возачке дозволе за управљање теретним
возилима и аутобусима (групе Ц, Д и Е).
Економски ефекат имплементације система лиценцирања професионалних
возача, анализиран на основу само директних трошкова саобраћајних незгода у
којима су учествовала комерцијална возила и трошкова обуке и лиценцирања
возача, у поређењу са остварљивим бенефитима у смањењу броја саобраћајних
незгода и уштеде у потрошњи горива (RSA et al, 2006:16), показује да у зависности
од избора опције за имплементацију Уредбе ЕЗ 2003/59 и процене трошка
саобраћајних незгода, постоји оправданост у економском ефекту на националном
нивоу.
Основни закључци анализа о досадашњој примени система лиценцирања возача
на основу Уредбе ЕЗ 2003/59, односе се на (EC DG Move et al, 2014:26) подручје и
обим примене Уредбе, минималну старост возача, структуру обуке, обезбеђење
квалитета и међусобно признавање обуке.
Услови за тренинг центре се од земље до земље битно разликују, не само у
погледу опремљености, начина рада и кадрова већ и у самој концепцији спровођења
обуке, па самим тим и вредности саме лиценце и проблема у међусобном
признавању обуке.
Услов за тренинг центре у погледу кадрова је такође различито решен, од захтева
за високим образовањем, преко полагања посебног испита до одређеног возачког
искуства као услова.
Квалитет обуке не зависи само од теоријских знања и практичних вештина
којима располажу тренери, већ од способности тренера да знања и вештине пренесу
возачима (EC DG Move et al, 2014:20-26): „Постоји потреба за унапређењем
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адаптибилности и флексибилности система обуке. Обука мора бити смисаона и
употребљива за возаче“.
У оквиру Европске Комисије разматра се унапређење прописа и самог система
дигиталног тахографа. Предлог се састоји од три пакета мера.
Прва два пакета су техничке природе са циљем унапређења постојећег система
самих уређаја и проширења функционалности дигиталног тахографа.
Трећи пакет обухвата мере које нису техничке природе и усмерен је на подизање
нивоа контроле и стварање сервисних радионица за тахографе које су „од
поверења“, усавршити систем тако да га је теже преварити од стране возача,
побољшати обуку контролора на путу тј. саобраћајне полиције, успоставити
минимални ниво хармонизације висине казни и других санкција за прекршаје у овој
области, модернизовати правила коришћења дигиталних тахографа.
Један од предлога који се такође озбиљно разматра у оквиру другог пакета
техничких мера јесте и обавезно уграђивање GPS модула у дигитални тахограф
чиме би се осим аутоматског преноса података са тахографа омогућило контролним
органима да имају увид и у тренутну локацију возила у сваком тренутку и тиме
омогући лако уочавање возила која су потенцијално у прекршају.
Такође, један од предлога који се разматра јесте и обједињавање возачке дозволе
и возачке картице за дигитални тахограф, чиме би се заштита саме картице и
података подигла на виши ниво, смањиле могућности преваре и заобилажења
система и смањили неопходни трошкови.
6.

ЗАКЉУЧАК

На основу статистичких података, као и представљених студија и истраживања
евидентно је да је безбедност комерцијалног друмског транспорта област која
заслужује посебну пажњу, првенствено због последица саобраћајних незгода са
учешћем комерцијалних возила које су готово увек са тешким последицама.
Идентификација потенцијалних фактора незгода у којима учествују
комерцијална возила представља полазну тачку када је реч о унапређењу активне
безбедности возила и унапређењу знања и вештина возача, као основног узрока
незгода. Концепција активности произлази из једноставне чињенице да је возачима
комерцијалних возила неопходна помоћ у спречавању настанка и избегавању
незгода.
У том смислу, дат је преглед савремених мехатроничких система као елемената
активне безбедности возила, од механичких до електронски контролисаних
елемената и подсистема, од контроле приањања при кочењу и вучи, преко система
за контролу бочне динамике аутобуса, стабилности и управљивости, као и преглед
системи за контролу вожње у саобраћају, контролу растојања и управљачке
стратегије за различите услове саобраћаја.
Са друге стране, дат је преглед ефеката примене мера за унапређење знања и
вештина професионалних возача, као и трендови за унапређење социјалног аспекта
рада возача и контроле истог.
Са аспекта локалне управе, јасно је да су могућности утицаја на елементе
система безбедности возила практично занемарујући.
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Циљ и јесте да се у делу који се односи на конструкцију возила, нове електронске
уређаје тј. стандарде на које локална заједница не може утицати, подстакне
глобални одговор на националном нивоу и шире.
Међутим, социјални аспекти рада возача, позитивна промена понашања и
унапређење знања и вештина возача, како у погледу поштовања и примене прописа,
коришћења савремене опреме и примене принципа безбедне вожње јесте управо
сегмент у којем активности локалне управе могу значајно допринети побољшању
безбедности саобраћаја кроз активно укључивање у наведеним активностима.
Коначно, утицај локалне управе у делу контроле и надзора спровођења ситема који
се односи на стање комерцијалних возила и обученост возача треба значајно
унапредити.
7.
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УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ
ОПАСНОГ ТЕРЕТА ПРАЋЕЊЕМ ПАРАМЕТАРА ЕЛЕКТРОНСКИ
УПРАВЉАЧКИХ СИСТЕМА НА ВОЗИЛУ
IMPROVING VEHICLES FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS
GOODS SAFETY BY MONITORING OF THE ELECTRONIC
CONTROL SYSTEMS' PARAMETERS
Момчило Матијашевић1, Ивана Миљковић2
Резиме: Интензиван технолошки транспорт условљен је повећањем комплексности захтева
за превозом опасних материја које су бројније, а чији се транспорт најчешће обавља
друмским саобраћајницама. Захтеви за повећањем безбедности транспорта опасног терета
регулисани су Европским споразумом о међународном друмском транспорту опасног терета
(ADR) чијим су потписивањем створени једниствени услови под којима се обавља транспорт
опасног терета на територији 48 земаља. Један од захтева јесте обавеза опремљености
моторних и прикључних возила за транспорт опасног терета аутоматским системом против
блокирања точкова при кочењу. На примеру возног парка једног транспортног предузећа чија
је делатност транспорт опасног терета приказана је анализа параметара система за кочење,
система за ослањање и експлоатационих услова у којима су транспортни захтеви
реализовани. Циљ анализе је дефинисање метода за управљање безбедношћу возила за
транспорт опасног терета идетификовањем грешака возача у току експлоатације возила које
за последицу имају изненадни отказ виталног дела система за кочење и система за ослањање.
Кључне речи: безбедност транспорта опасног терета, систем за кочење, систем за ослањање
Abstract: The intensive technological development is conditioned by increasing of carriage of
dangerous good requests complexity, the dangerous materials became more numerous and the
biggest part of all carriages is done by roads. Safety requirements for carriage of dangerous goods
are defined by European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road (ADR) and the carriage is realized under the unique conditions on the roads in 48 Contracting
Саветник, Матијашевић Момчило, дипл. инж. машинства, НИС а.д. Милентија Поповића 1, Београд,
Србија, momcilo.matijasevic@nis.eu
2 Координатор, Миљковић Ивана, дипл. инж. саобраћаја, НИС а.д. Милентија Поповића 1, Београд,
Србија, ivana.s.miljkovic@nis.eu
1
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Parties. One of the requirements is obligation of anti-lock breaking system on motor vehicles and
trailers. The analysis of the parameters of the braking system, the suspension system and exploitation
conditions, in the case of one vehicle for carriage of dangerous goods fleet is shown. The goal of the
analysis is to define a method for managing vehicles for the transport of dangerous goods safety by
identifying the driver’s errors that caused sudden failure of a vital part of the braking system and the
suspension system.
Keywords: safety of the carriage of dangerous goods, the breaking system, the suspension system

1.

УВОД

Теретна и прикључна возила модерног доба опремљена су електронским
системима у циљу унапређења активне безбедности возила, побољшању комфора
професионалних возача и обезбеђивања предуслова за формирање стабилног
психофизичког профила возача. Поред тога што пружају асистенцију приликом
кочења и ослањања, електронски системи региструју податке о условима
експлоатације возила и одзивима система, чиме се формира јединствена база података
која нам може помоћи при идентификацији простора за унапређења рада возила и
возача. Возила за транспорт опасног терета класификована као EX/II, EX/III, FL, OX,
AT или MEMU возило3 поред осталих безбедоносних захтева морају бити опремљена
аутоматским системом против блокирања точкова (ABS4) и системом за дуготрајно
кочење – успоривачем. Возила која нису класификована као EX/II, EX/III, FL, OX, AT
или MEMU возило, а којима се обавља транспорт опасног терета морају испуњавати
захтеве у погледу кочионог система у складу са ECE Уредбом бр. 13 или Директивом
71/320/EEC и уређаја за ограничавање брзине возила прописане ECE Уредбом бр.89
или Директивом 92/24/ EEC.
Европска економска комисија је дефинисањем захтева за возило у Европском
споразуму о међународном друмском транспорту опасног терета (ADR5) препознала
значај електронских системима у области унапређења безбедности учесника у
транспорту опасног терета друмом, повећању сигурности опасног терета и заштите
животне средине. Захтеви за возила којима се обавља транспорт опасног терета су
унифицирани на међународном ниву и поред превентине функције, овим захтевима
је створена основа за управљање безбедношћу возила и возача у транспорту опасног
терета друмом.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

За потребе израде анализе извршен је дијагностички преглед система ослањања
и система кочења на возилима једног возног парка намењеног транспорту опасног
терета у цистернама. Возни парк обухваћен истраживањем броји 24 прикључна
возила која су радила у различитим експлоатационим условима, а који су за потребе
овог истраживања класификовани као: градски услови вожње, услови ванградске
3

Европски споразум о међународном друмском транспорту опасног терета (2013), Службени гласник
РС – Међународни уговори, бр. 14/2013
4
Anti Blocking System
5
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
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вожње на отвореном путу у брдовитим пределима, услови ванградске вожње у
равничарским пределима и услови комбиноване вожње. Сва возила на којима је
извршена провера стања система за кочење и ослањање су била технички исправна
и налазила се у експлоатацији у периоду дијагностике система.
Приказ и анализа података је извршена помоћу апликативног решења „ODR
Tracker“. У генерисаном извештају подаци су сврстани у три групе: статистички
подаци, резултати активног бележења свих догађаја и подаци о путовањима6.
Извештај обухвата последњих 200 путовања, за потребе израде анализе у наставку
обрађени су подаци из прве групе – статистички подаци.
Изглед возила обухваћених истраживањем и подаци о пнеуматицима приказани
су на слици 1. Резултати експеримената произвођача пнеуматика којима су возила
опремљена показују да, за приказани комплет возила, 15% укупног отпора
котрљања одлази на предње точкове вучног возила, 35% на погонске точкове
вучног возила и 50% укупног отпора је отпор пнеуматика на полуприколици.

Слика 1. Распоред пнеуматика и отпора котрљања на прикључном возилу

Roll Stability Support (RSS) је функција која је интегрисана у електронски
кочиони систем (EBS7) и која има улогу да превентивно смањи утицај бочних сила
при кретању возила у кривини и стабилизује ситем у таквим ситуацијама. Свако
скретање са жељене трајекторије и губитак контроле над кретањем возила у овом
смислу, представља опасну саобраћајну ситуацију за све учеснике у саобраћају.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Анализа је заснована на 4.454.172 пређенa километара, 174.778 сати рада возила
и 87.750 путовања возила. На основу добијених статистичких података у циљу
ближег одређивања експлоатационих услова израчунате су вредности показатеља
рада и приказани у табели 1.
Први показатељ експлоатације возила добијен на основу података са
електронских система јесте оптерећење које трпе осовине возила, у предметном
случају полуприколице у току експлоатације. Вредности оптерећења приказане су
у интервалима, за све осовине и посебно за средњу осовину. Интервали у којима се
крећу процентуално изражене вредности оптерећења дефинисани су у односу на
максимално оптерећење које износи 27t.

6
7

пређени пут од најмање 5km пређен брзином од најмање 30 km/h у току којег погонски агрегат ради
Electronic Brake System
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Табела 1. Показатељи рада возила

Број пређених километара
по путовању [km]
Број сати рада по
путовању [h]
Средња саобраћајна
брзина[km/h]

Градска
вожња

Ванградска
вожња, брдо.

Ванградска
вожња, равн.

Комбиновано

31

57

61

41

1,6

2,0

2,2

2,0

20

28

27

21

Подаци приказани на слици 2 показују да је возила током експлоатације 35%
укупног пређеног пута пређу у оптерећењу од 80-90% максималног оптерећења, и
то је експлоатација када је искоришћена корисна носивост возила. У овом случају
оптерећење на свим осовинама једнако је оптерећењу на средој осовини. Под
оптерећењем у интервалу 0-20% на све осовине возило пређе 50% укупне дужине
пута. Овакав податак указује на повећан број истоварних места што подразумева
сложенију структуру радног времена возача (активности при манипулацији с
опасним теретом на истоварним местима), а може да резултује замором возача. С
друге стране, уколико посматрамо оптерећење средњe осовину, чак 55% укупног
пређеног пута оптерећење средње осовине је у граници од 20-50% што указује на
неправилно распоређено оптерећење терета.
Табела 2. Дужина путовања у
зависности од оптерећења
60%
50%

50%

55%

Оптерећење на осовинама
Оптерећење на средњој осовини

40%

35%

>120%

0% 0% 0%

110-120%

0%

100-110%

80-90%

0%

0-20%

0%

10%
8% 8%

50-80%

10%

20-50%

20%

90-100%

30%

0-20%
20-50%
50-80%
80-90%
90-100%
100-110%
110-120%
>120%

Пређени пут [km]
при
при оптерећењу
оптерећењу
на средњој
на осовинама
осовини
2.178.900
7.100
344.800
2.427.330
334.380
421.240
1.535.630
1.538.070
3.940
3.940
430
430
320
390
680
680

Слика 2. Процентуалана расподела
дужине путовања у зависности од
оптерећења

У циљу ближег одређивања простора где треба кориговати организацију рада
возила, возила се могу груписати у подгрупе у зависнисти од наведених
експлоатационих услова након чега се прате показатељи рада за сваку подгрупу
посебно. Тако се са слике 3 може видети да је средња осовина возила која раде у
градскима условима вожње највећи део пута пролазе под оптерећењем од 20-50%.
Овакав податак указује да током снабдевања градских зона теретна возила имају
већи број истоварних места до којих долазе као равноправни учесници у саобраћају
са осталим учесницима.
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а)

б)

Комбинована вожња
Ванградска вожња, равн.
Ванградска вожња, брдов.
Градска вожња

>120%
110-120%

100-110%
90-100%

100-110%
90-100%

80-90%

80-90%

50-80%

50-80%

20-50%

20-50%

0-20%

0-20%
0%

20%

40%

Комбинована вожња
Ванградска вожња, равн.
Ванградска вожња, брдов.
Градска вожња

>120%
110-120%

60%

0%

20%

40%

60%

Слика 3. Упоредни приказ оптерећења на осовинама (а) и на осовинама c,d (б) у
зависности од експлоатационих услова

Други показатељ изведен од преузетих података јесте стил вожње возача који се
огледа у учесталости и интензитету кочења. Уколико је учесталост и интензитет
возила за више различитих возила иста, оваква информација представља аларм од
повећаног ризика коме су возачи на одређеном терену изложени током обављања
радних задатака. Уколико посматрамо резултате анализе, просечне вредности
покаују да је фреквенција кочења возила која раде у истоветним условима вожње
мања од возила фреквенције кочења возила која раде у комбинованим условима
(слика 4).
40%
30%

0,43

0,61

Ванградска Ванградска Комбинована
вожња, брдов.вожња, равн.
вожња

Слика 4. Реализован број кочења и
фреквенција кочења у односу на
експлоатационе услове

0%

19% 13% 12% 17% 15% 15% 9%

0%

> 4,5

Градска
вожња

0,45

9%

[bar]

0,42

20% 18%
17%

2,5 - 4,5

10%

13% 11% 11%

2,0 - 2,5

20%

1,7 - 2,0

5,9

1,4 - 1,7

9,9

1,2 - 1,4

8,7

Број кочења
Трајање кочења

1,0 - 1,2

8,8

50%

0,0 - 1,0

Број кочења [x 10.000]
Фреквенција кочења [1/km]

Слика 5. Процентуална расподела
укупног броја кочења и трајања кочења у
односу на контролни притисак

Број кочења и трајање кочења у зависности од величине радног притиска возила
приказана на слици 5 је податак који садржи информације о техничкој исправности
система за кочење. Техничка исправност возила се огледа и кроз податак колико
времена је систем пнеуматске инсталације био у режиму експлоатационог радног
притиска, односно колико временски притисак у инсталацији возила није
омогућавао експлоатацију возила. Ако се у обзир узму сви активни притисци преко
4.5 bar за анализирани возни парк се може рећи да је у досадашњој експлоатацији
био оперативан. Техничким лицима која се баве одржавањем, податак да су возила
27,5 сати била ван функције (кочиони притисак је био преко 4,5 bar), представља
аларм да се установи разлог и отклони идентификовани недостатак.
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50%
40%

24%

30%
20%

Слика 6. Процентуална расподела
броја кочења у односу на пад пута

5%

0%

[g]

> 0,39

0%

0% 1%

0,15 - 0,39

[-18,-100)

[-10,-18)

[- 6,-10)

[-4,-6)

[-2,-4)

[0,-2)

[2,0)

[2,∞)

пад пута [%]

10%

0,03 - 0,05

1% 0% 0% 0%

0,01 - 0,03

5%

10%

16%

0,08 - 0,10

17%

20%

19%

0,05 - 0,08

30%

0%

33%

0,00 - 0,01

40%

39% 37%

0,10 - 0,15

50%

Слика 7. Процентуална расподела
броја кочења у односу на остварено
успорење приликом кочења

Уколико анализирамо податке о броју активирања главног кочионог цилиндра у
однсу на конфигурацију терена уочавамо да је 76% укупног кочења било на равном
терену или успону (слика 6). Овакав податак нам потврђује да су возачи приликом
управљања возилом благовремено кочили на низбрдицама, није било потреба за
наглим кочењем и ризици од губитка стабилности и превртања возила су били
смањени на најмању меру. Возачи су приликом кочења на низбрдицама активирали
главни кочиони цилиндар најкасније на паду до 4%.
Утицај земљине теже на кретање возила је неизбежан и у директној је зависности
са тежином возила. На слици 7 приказана је зависност броја активирања главног
кочног цилиндра у зависности од успорења процентуално израженог у односу на
убрзање земљине теже. Податак да је при 24% укупно остварених кочења возила
успорење било преко 0,15g је индикатор да је потребно превентивно деловати на
возача у области безбедне и економичне вожње.
Анализа утицаја регулисаних (параметрисаних) функција на возилу осликава
реалну и квалитетну слику о начину експлоатације возила. Анализа се у предметном
апликативном решењу врши за дужи временски период који обухвата целокупан
експлоатациони век електронске контролне јединице (ECU), док краћи период
подразумева податке засноване на последњих 200 регисторованих путовања.
Редовном контролом средњих вредности контролних притисака, броја активирања
главног кочног цилиндра, броја активирања ABS и RSS функције, добија се јасна
слика о начину експлоатације возила, да ли је било агресивне вожње, небезбедних
управљачких радњи или дефанзивне експлоатације. Активирање другог степена
RSS функције индикатор је да возач није прилагодио режим експлоатације возила
условима пута, уколико је број одзива овог система повећан, значи да треба донети
управљачке мере на унапређењу безбедности возила и возача, преиспитивањем
утицаја возила, односно његовог оптерећења, а затим и корекцијом рада возача.
Са слике 8 може се видети да је број активирања ABS система на
10.000
пређених километара повећан у односу на претходни период експлоатације возила.
Овакав резултат може бити последица сезонских промена експлоатационих услова,
промене возача који управља возилом или промене режима снабдевања возила
(промене у распореду оптерећења возила). Приликом сваке од наведених промена у
експлоатацији возила потребно је извршити дијагностички преглед и анализу
података како би уколико је потребно донели одговарајућу корективну меру или већ
примењену меру применити препознати као превентивну и применити је и на друга
возила у возном парку као пример добре праксе.
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Слика 8. Учесталост одзива
електронских система возила
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56,04
40,28
24,04
18,51

Активирање
ABS

Градска вожња
Ванградска вожња, брдов.
Ванградска вожња, равн.
Комбинована вожња
4,48 7,91
3,80 1,90

0,31 0,23 0,12 0,69

Активирање
RSS, ниво 1

Активирање
RSS, ниво 2

Слика 9. Учесталост одзива
електронских система возила у односу на
експлоатационе услове возила

Уколико посматрамо одзив RSS система у односу на услове експлоатације
(слика 9), највећи број одзива био је у условима комбиноване вожње, а затим у
условима ванградске вожње у брдовитим пределима. Овакви резултати су
последица вожње у различитим условима и сталног прилагођавања рада возила
условима пута, и конфигурације терена.
4.

ДИСКУСИЈА

Напредни електронски управљачки системи на возилу за транспорт опасног терета
су законска обавеза дефинисана Европским споразумом о међународном друмском
транспорту опасног терета. Своју примарну функцију остварују у току експлоатације
возила, одзивом у случајевима постојања опасности од проклизавања точкова на
возилу или превртања возила. Поред своје основне функције, у електронској
управљачкој јединици регистровани су подаци о експлоатационим условима и
показатељима рада возила. Ови подаци преузимањем са меморије управљачке
јединице представљају базу података који пружају релевантне податке о режимима
управљања возилом, грешкама возача и техничкој исправности система.
Информације о оптерећењу на осовинама представљају смерницу за доношење
одлука при планирању рада возила у погледу дистрибуције утоварних и истоварних
места и искоришћења корисне носивости возила. Возила за транспорт опасног
терета чија је надоградња цистерна намењена транспорту расутог терета, из
безбедносних разлога подељена је у коморе, како би се померање терета свело на
безбену меру. Приликом истовара терета битно је обратити пажњу о редоследу
којим ће коморе бити испражњене. ADR-ом су дефинисана ограничења о
заједничком транспорту опасних материја различитих класа опасности, те се
приликом организације и реализације транспортних захтева приоритет даје овим
ограничењима, док се распоред терета, односно оптерећења занемарује. Тиме се у
пиитање доводи стабилност, самим тим и безбедност саобраћаја и повећава ризик
од настанка ванредног догађаја, који по ADR обухвата загађење животне средине,
губитак опасног терета, материјалну штету и повреде лица.
Учесталост и интензитет кочења је најзначајнији показатељ са аспекта
безбедности саобраћаја, где је најбезбедније кочити режимом благих и
краткотрајних кочења. При оваквим кочењима не остварују се велика успорења,
нити се на кочницама ослобађа велика количина топлоте. У случају наглих кочења
остварују се максимална успорења која су узрокована изненадо створеним
опасностима али и склоностима возача ка ризичним понашањима у току вожње.
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Уколико је појава наглог кочења учестала код групе возила која су
експлоатисана у истим условима, ово је знак да повећан ризик од настанка
саобраћајне незгоде није последица грешке возача који управља возилом над којим
је извршен дијагностички преглед. У оваквим ситуацијама превентивним мерама
попут информисања запослених о експлоатационим условима и дообуке за
реаговање у опасним ситуацијама могуће је припремити возаче да благовремено и
исправно реагују у наведеним ситуацијама.
Електронски управљани кочиони ситеми имају могућност регулације кочионог
притиска у зависности од оптерећења а самим тим и могућност аутоматског
спречавања блокирања кочног точка. Возило губи стабилност када се кочење врши
на граници пријањања точкова на једној или на више осовина на возилу. Тада долази
до појаве транслаторног клизања по путу, блокирани точак није у стању да обезбеди
бочне реакције са било којом контактном површином. Да би задржали оптималну
функцију ABS-a, неопходно је контролисати тренутне параметре (димензије)
уграђених пнеуматика.
Возач кроз експлоатациони век возила има сталну потребу да усклађује брзине
возила према условима пута који су променљиви, а посебно на дужим
успонима/падовима. Благовремено реаговање пре почетка кретања низ низбрдицу
или при мањим падовима посебан значај има када су у питању теретна возила за
транспорт опасног терета, на првом месту због опасних карактеристика робе коју
транспортују, а затим и због своје масе.
5.

ЗАКЉУЧАК

Подаци преузети са електронски управљивих система садрже информације које
представљају основу за управљање безбедношћу транспорта опасног терета са
аспекта унапређења безбедности возача, унапређења инфраструктуре и унапређења
безбедности возила.
Предузећа која се баве транспортом опасног терета податке са електронски
управљаних система на возилима могу да користе у свим процесима планирања и
организације транспортног процеса. На основу података о оствареним
оптерећењима на осовинама, при набавци/изнајмљивању додатних транспортних
капацитета менаџмент у преузећу има информацију о потребној корисној носивости
возила која је оптимална за снабдевање тржишта. Овим искоришћење корисне
носивности возног парка достиже максималне вредности, а повећана је стабилност
возила у току експлоатације, што за последицу има смањење ризика од превртања
возила и хабања елемената система за ослањање која могу довести до изненадног
лома ових елемената. Транспортна предузећа која се баве транспортом опасног
терета, поред Закона о безбедности саобраћаја на путевима и других законских
подаката који уређују област рада професионалних возача, рад возача организују и
у складу са захтевима ADR-a. Овим је предвиђена обавезна периодична провера
знања у циљу продужења сертификата о оспособљености. Ради унапређења
сигурности транспортног и пословног процеса посебна пажња се треба обратити
сталној дообуци возача у различитим областима. У области безбедног управљања
возилом које превози опасан терет у расутом стању посебну пажњу при едукацији
треба посветити оптерећењу терета на осовине и прерасподели оптерећења
приликом маневра попут кочења и скретања. На основу података преузетих
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дијагностичким уређајем може се идентификовати област у којој је неопходно
додатно едуковати возача, теоријским и практичним вежбама.
Возило је фактор безбедности саобраћаја на који се може утицати са више нивоа,
на микронивоу то је транспортно предузеће коме је циљ да возила буду технички
исправна ради безбедне реализације транспортних захтева и сигурности терета који
се превози. Анализа резултата дијагностике система за кочење и ослањање на
возилу, показује на који начин је возило експлоатисано и какве могу бити последице
неправилне експлоатације. Осим тога што је власник возила упознат са начином
експлоатације, у циљу продужења употребног века возила и елемената његовог
система, може предузети активности на изради плана одржавања, пре свега
превентивног одржавања, и тиме утицати на трошкове одржавања и сигурност
опасног терета.
Са друге стране, безбедност возила којима се обавља транспорт опасних
материја директно зависи од квалитета и обима контроле техничке исправности
како вучног тако и прикључног возила, од начина одржавања као и надзора
приликом вршења редовног техничког прегледа, годишњег и шестомесечног. На
основу добијених података, могуће је направити и водити ажурну статистику о
уоченим недостацима по возилу, по уграђеним ситемима на возилу. Правовременим
уочавањем проблема (анализом података добијених из дијагностичког програма),
може се перманентно утицати на превентивно одржавање теретних возила и
организовати едукација лица задужених за контролу техничке исправности возила.
Неадекватно одржавање и неправилна експлоатација, без обзира на степен
опремљености возила савременим системима, могу бити дирекни узрочници
саобраћајне незгоде.
Анализа резултата дијагностике система за кочење и ослањање на возилу,
показује на који начин је возило експлоатисано и какве могу бити последице
неправилне експлоатације. Осим тога што је власник возила упознат са начином
експлоатације, може предузети у циљу продужења употребног века возила и
елемената његовог система, радње у смислу прављења плана одржавања, пре свега
превентивног одржавања, тј. утицати на трошкове одржавања и сигурност опасног
терета.
Управљачу пута обрађени подаци пружају информацију о местима на којима је
број конфликтих ситуација повећан, на којима често долази да саобраћајних незгода
– превртања возила или слетања возила са пута. Анализом базе података са
електронски управљивих система возних паркова који експлоатишу возила на
одређеном подручју, управљач пута може идентификовати учестало понашање које
није резултат грешке возача, већ услова пута.
6.
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компанијског часописа тема безбедности саобраћаја у овој друштвено одговорној компанији
је свакодневно добијала све више простора и све већи значај. Крoз дoнoшeњe интeрних
дoкумeнaтa кojимa сe урeђуje oблaст бeзбeднoсти у трaнспoрту, инфoрмисaњe и oбукe
зaпoслeних, кao и крoз рeдoвнe прoвeрe и сeрвисe свих вoзилa из флoтe, Нaфтнa индустриja
Србиje oствaруje кoнстaнтнo пoбoљшaњe услoвa и бeзбeднoсти свих учeсникa у сaoбрaћajу.
Реализацијом тестирања возача и финалном активношћу названом „Возачи изазов“ сваке
године се заокружује циклус унапређења знања возача професионалаца али и оних који су
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само корисници услуга. Укључивањем Агенције за безбедност саобраћаја годишњи циклус
активности од октобра 2013. до октобра 2014. прати се и кроз резултате тестирања најбољих
возача, али и кроз њихове ставове и понашање које имају у односу на оне које су имали пре
реализованих обука и оспособљавања. У раду су представљени резултати тестирања знања
возача из безбедности саобраћаја две узастопне године, као ставови возача значајни за
безбедно понашање у саобраћају, и ефекат компанијских обука на ове резултате.

Кључне речи: обука, транспорт, безбедност саобраћаја, тестирање,НИС a.д.
Abstract: Since its establishment, NIS Naftagas Transport ltd was focused on traffic safety of all its
employees as well as almost of 5000 potential drivers within the entire NIS company. There are
numerous preventive activities as well as company portal and company magazine where traffic
safety is recognized as an important issue in this company. Each year, a competitive event, so called
„Driver challenge„ is organized where the best drivers are being tested. During the last two years,
the Road Traffic Safety Agency was also involved in this process. The results of these tests
concerning drivers’ knowledge, attitudes and traffic safety behaviour are presented in this paper as
well as the effects of education and training organized by the company on the reported results.
Keywords: training, transport, traffic safety, NIS company

1.

УВОД

НИС а.д. као друштвено одговорна компанија и НАФТАГАС - Транспорт д.о.о.
као зависно предузеће НИС-а, спадају у једну од највећих Компанија у земљи и
окружењу по броју возних јединица.
Визија НИС-а у области безбедности саобраћаја је достизање високог нивоа
сигурности и безбедности и успостављање позитивних трендова у континуираном
смaњeњу броја саобраћајних незгода, по угледу на светске транспортне компаније
са најбољим резултатима на пољу безбедности саобраћаја.
Бeзбeднoст у сaoбрaћajу свaкaкo je jeдaн oд кључних aспeкaтa упрaвљaњa у
oблaсти систeмa трaнспoрт у НИС a.д. Нaфтнa индустриja Србиje, кao oдгoвoрнa
кoмпaниja имa прe свeгa мoрaлну oбaвeзу дa oсигурa бeзбeдaн прeвoз нaфтних
дeривaтa, другe рoбe и људи. Пojeдинци зaпoслeни у НИС a.д. тaкoђe имajу
oдгoвoрнoст дa свojим пoнaшaњeм дoпринeсу вeћoj укупнoj бeзбeднoсти сaoбрaћaja
тaкo штo ћe пoштoвaти свe вaжeћe oдрeдбe зaкoнскe рeгулaтивe кao и интeрнa
прaвилa Кoмпaниje у вeзи сa бeзбeднoшћу у сaoбрaћajу.
Кaкo би сe oсигурaлo унaпрeђeњe бeзбeднoсти у трaнспoрту, нa нивoу кoмпaниje
дeфинисaнa je Пoлитикa бeзбeднoсти сaoбрaћaja, кao и Стaндaрд Друштвa
Бeзбeднoст сaoбрaћaja и Стaндaрд Друштвa Кoришћeњe вoзилa oд стрaнe
зaпoслeних, унутрaшњa кoнтрoлa и бeзбeднoст у друмскoм сaoбрaћajу, у кojимa су
дeфинисaни прe свeгa циљeви кoмпaниje нa oвoм пoљу, aли и oбaвeзe зaпoслeних и
кoнкрeтнe мeрe кojимa сe oствaруjу пoстaвљeни циљeви. Прe свeгa, стрaтeшки циљ
Кoмпaниje je дa брoj нeзгoдa у друмскoм сaoбрaћajу кoje нaстajу услeд
нeoдгoвaрajућeг пoнaшaњa зaпoслeних Кoмпaниje будe свeдeн нa нулу.
Jeдaн oд кључних пoкaзaтeљa eфикaснoсти кojи сe у Кoмпaниjи прaти у циљу
кoнтинуирaнoг унaпрeђeњa je кoeфициjeнт сaoбрaћajних нeзгoдa RAR (Road
Accident Rate) у oднoсу нa укупaн брoj прeђeних килoмeтaрa. Уврштaвaњe oвoг
пoкaзaтeљa у извeштaвaњe укaзуje нa тo дa je пoтрeбa зa унaпрeђeњeм бeзбeднoсти
у сaoбрaћajу прeпoзнaтa, кao и дa Кoмпaниja пoсeбaн aкцeнaт стaвљa нa примeну
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мeрa бeзбeднoсти сaoбрaћaja и рaди нa тoмe дa имa пoуздaнa прeвoзнa срeдствa, тe
дa сe прeвoз oпaсних тeрeтa усклaђуje сa дoмaћим и мeђунaрoдним прoписимa и
нoрмaмa кoje сe oднoсe нa oву oблaст (ADR).
Taкoђe, oбaвeзa je зaпoслeних НИС a.д. дa, прe свeгa, пoштуjу Зaкoн o
бeзбeднoсти сaoбрaћaja Рeпубликe Србиje, кao и интeрнa дoкумeнтa Кoмпaниje.
Стaндaрд Друштвa зa Бeзбeднoст сaoбрaћaja сaчињeн je кaкo би сe смaњиo брoj и
учeстaлoст нeзгода и жртaвa у тoку вoжњe и дa би сe пoбoљшao бeзбeднoсни учинaк
рeдукoвaњeм ризикa кojeм су излoжeни зaпoслeни у НИС a.д. и дa би сe смaњилa
пoтeнциjaлнa штeтa грaђaнимa и трeћим лицимa. Нa oвaj нaчин ћe сe зaштитити и
врeднoст aкциja зa aкциoнaрe, смaњивaњeм пoслeдичних трoшкoвa кojи прoизилaзe
из нeсрeћa прoузрoкoвaних вoжњoм. Стaндaрдoм Друштвa Кoришћeњe вoзилa oд
стрaнe зaпoслeних, унутрaшњa кoнтрoлa и бeзбeднoст у друмскoм сaoбрaћajу
дeфинишe сe нaчин издaвaњa и кoришћeњa трaнспoртних срeдстaвa зaпoслeнимa,
кao и aктивнoсти и oдгoвoрнoсти спрoвoђeњa унутрaшњe кoнтрoлe бeзбeднoсти
сaoбрaћaja.
2.

АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

С обзиром да возила и возачи НАФТАГАС - Транспорт д.о.о. свакодневно
прелазе велики пут у најразличитијим условима, непрекидно су изложени ризику у
друмском саобраћају приликом обављања редовних задатака. Због тога се велики
нагласак ставља на обученост возача (аматера и професионалацa), како теоријску
тако и практичну. Из активности предузетих у претходном периоду, као најважније
се издвајају:
1. Доношење Политике безбедности саобраћаја НИС а.д.;
2. Усвајање Стандарда НИС а.д. Kоришћењe возила од стране запослених,
унутрашњa контролa и безбедност у друмском саобраћају;
3. Доношење одлуке и праћење реализације о санкционисању запослених у
случају прекорачења брзине дефинисане ЗОБС-ом;
4. Teстирaњe и oбукa прoфeсиoнaлних вoзaчa и вoзaчa aнгaжoвaних прeкo
услужнe фирмe o пoзнaвaњу сaoбрaћajних прoписa;
5. Формирање базе нових/потенцијалних возача, теоријско и практично
тестирање кандидата;
6. Обукa кoрисникa путничких, теретних и тeрeнских вoзилa у НАВАКУ;
7. Изрaдa eдукaтивних мaтeриjaлa (лифлета, флајера…) и квизовa, тeстова o
пoзнaвaњу сaoбрaћajних прoписa, са циљем подизања нивоа знања и провера
знања корисника (нaпрaвљeнo упутствo зa прaвилнo сeдeњe зa упрaвљaчeм,
нaпрaвљeн пaнo сa сaoбрaћajним знaкoвимa, изрaдa приручникa o пoзнaвaњу
сaoбрaћajних прoписa, изрaдa приручника o бeзбeднoj вoжњи у зимским
услoвимa, упутствo зa eксплoaтaциjу вoзилa сa TНГ урeђajeм, итд) ;
8. Спровођење теоријских обука за кориснике возила о значају безбедности
саобраћаја, као и упознавање са најчешћим узроцима саобраћајних незгода
у Компанији и на српским друмовима;
9. Oдржaвaњe теоретског и практичног тaкмичeњa прoфeсиoнaлних вoзaчa пoд
нaзивoм “Вoзaчки изaзoв“ уз присуство представника субјеката безбедности
саобраћаја у Србији: Агенције за безбедност саобраћаја, МУП-а и Војске
Србије;
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10. Обнављање возног парка, где је у периоду 2010-2014. купљено око 500 нових
најсавременијих путничких, теретних и специјалних возила и расходовано
преко 700 возила са лошијим техничко експлоатационим карактеристикама
и без савремених система безбедности;
11. Ванредна провера техничке исправности возила на линији техничког
прегледа;
12. Провера алкохолисаности возача по случајном узорку, као и у случају
акцидената;
13. Означавање компанијских возила логом компаније и налепницом која
говори да је возило у систему безбедности саобраћаја и да се прати преко
GPS-а (Global Positioning System);
14. Санкционисање запослених на месечном нивоу преко HSE прекршаја;
15. Ограничење брзине корисника возила и санкционисање од стране
менаџмента НИС а.д.
3.

ТРЕНУТНО СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПЕРИОД 2012.2014. - ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Централизација возног парка, доношење Стандарда, Правилника и Упутстава о
коришћењу путничких, теретних и специјалних возила, дефинисање мера и
активности које се односе на систем возач-возило-пут (пре свега се односи на
сређивање некатегорисаних путева којима се крећу теретна и специјална возила) и
увођење информационог система којим се обједињују све активности у саобраћају,
део су мера које су предузимане за повећање безбедности саобраћаја.
Поред наведеног увођењем „напредног“ GPS система у сва возила НАФТАГАС
- Транспорт д.о.о. постигло седа возило није могуће стартовати без иницијализације
персоналном картицом – сваки запослени се идентификује и пријави на систем и тек
тада је могуће стартовати возило. Применом савремене GPS технологије, НИС a.д.
поставља нове стандарде на подручју управљања возним парком, како са аспекта
безбедне вожње, тако и са аспекта ефикасности управљања и смањења трошкова.
Унaпрeђeњe бeзбeднoсти вoзилa спрoвeдeнo je крoз пoбoљшaњe GPS систeмa зa
прaћeњe вoзилa. Прoцeс oбухвaтa три фaзe:
 угрaдњу GPS урeђaja у свa вoзилa (путничкa и тeрeтнa)
 дeфинисaњe пaрaмeтaрa зa мoнитoринг нa oснoву прeпoрукa OGP
(International Association for Oil and Gas Producers) и примeрa дoбрe
прaксe из других кoмпaниja (нпр. прaћeњe брзинe, нaглoг убрзaњa,
успoрaвaњa и нaглих прoмeнa прaвaцa)
 мoнитoринг пeрфoрмaнси вoзaчa у сaoбрaћajу крoз систeм бoдoвaњa
(стил вoжњe) и дeфинисaњe зoнa критичнoг пoнaшaњa у сaoбрaћajу.
Првe двe фaзe су успeшнo спрoвeдeнe, дoк сe трeћa спрoвoди кoнтинуирaнo.
Захваљујући GPS технологији, НАФТАГАС - Транспорт д.о.о. је обезбедио
ефикасан надзор и контролу бројних параметара у функционисању возног парка,
који пре свега, утичу на повећање безбедности у саобраћају.
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Слика 1. Примeр дoбрe прaксe - GPS урeђajи

У вожњи поред основних параметара (пређени пут, време и растојање) прате се
и нагла кочења, убрзавања сваког возила, начин уласка у кривину, прекорачење
брзине кретања у дефинисаним зонама (>50, >80 и >120 km/h) као и потрошња
горива у реалним условима („стил вoжњe“).
За све саобраћајне незгоде, акциденте, догађаје и повреде прoписaнa је обавеза
пријављивања истих, путем Call центра НИС а.д., након чега се исти класификују,
истражују и дефинишу корективне мере у циљу отклањања/елиминисања узрока
њиховог настанка.
Приjaвљeни дoгaђajи сe aутoмaтски рeгиструjу, тaкo штo сe путeм СMС пoрукe
дoстaвљa крaтaк oпис дoгaђaja сa свим рeлeвaнтним инфoрмaциjaмa. Инфoрмaциja
сe тaкoђe дoстaвљa и путeм e-mail-a, зaпoслeнимa кojи су eвидeнтирaни зa приjeм
истих.
4.

ОБУКЕ – УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ВЕШТИНА ВОЗАЧА
– АМАТЕРА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА

Једна од основних активности на унапређењу безбедности саобраћаја у НИС а.д.
и НАФТАГАС - Транспорт д.о.о. је обука запослених. С обзиром да НИС а.д. има
велики број возача професионалца и аматера (преко 4.000 корисника) који
свакодневно обављајући радне активности, прелазе велики број километара разним
превозним и транспортним средствима – велика пажња се посвећује њиховој обуци.
Тежи се ка томе да сви запослени НИС а.д. буду обучени, научени и спремни за
изазове које им учествовање у саобраћају намеће, било у радно време или када
учествују у саобраћају ван радног времена својим приватним возилима.
4.1.1. Упoтрeба спeциjaлизoвaнoг урeђaja зa тeстирaњe вoзaчa
Кaкo би сe утицaлo нa унaпрeђeњe вeштинa и кoмпeтeнциja вoзaчa, спрoвeдeнa
je прoцeнa спoсoбнoсти зaпoслeних зa упрaвљaњe вoзилoм и oдрeђивaњe склoнoсти
кa ризичним ситуaциjaмa у сaoбрaћajу упoтрeбoм спeциjaлизoвaнoг сoфтвeрa
(„конзола“).
Прoвeрa психoфизичкoг стaњa вoзaчa зa упрaвљaњe вoзилoм врши сe упoтрeбoм
психoлoшких тeстoвa, пoмoћу спeциjaлизoвaнoг хaрдвeрa и сoфтвeрa зa тeстирaњe.
Коришћење конзола у великој мери нам помаже код формирање „базе“ будућих
професионалних возача и примарну селекцију.
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Слика 2. Примeр спeциjaлизoвaнoг урeђaja зa тeстирaњe вoзaчa („конзола“)

Велика је улога конзолe у сагледавању могућности постојећих возача
професионалаца и аматера који су од раније запослени у компанији.
Такође, помоћ конзолe је значајна када је потребно доделити на коришћење
углавном путничких аутомобила запосленима који су возачи аматери и којима
вожња није основно занимање.
4.1.2.

Обука безбедне вожње

У вeзи сa унaпрeђeњeм кoмпeтeнциja зaпoслeних, oбeзбeђивaнe су oбукe
бeзбeднe вoжњe, у сaрaдњи сa Нaциoнaлнoм вoзaчкoм aкaдeмиjoм. Прoгрaми кojи
су дeo oвe oбукe су рaзвиjeни у циљу стицaњa прaктичнoг искуствa и знaњa кoja
мoгу смaњити брoj сaoбрaћajних нeсрeћa и спaсити живoтe. Oсим тoгa, oвoм oбукoм
сe утичe нa рaзвoj вoзaчких вeштинa, пeрцeпциje ризикa, oднoсa вoзaчa приликoм
учeствoвaњa у сaoбрaћajу.
Toкoм 2013. и 2014. гoдинe oбуку бeзбeднe вoжњe прошло je прeкo 1000
зaпoслeних у Кoмпaниjи, у нajвeћeм брojу интeнзивни и кoрeктивни трeнинг.
Спрoвoђeњe oвe aктивнoсти oдвиjaлo сe крoз слeдeћe кoрaкe:
1. Идeнтификaциja кaтeгoриje вoзaчa и стeпeн ризикa
 прoфeсиoнaлни вoзaчи тeрeтних и путничких вoзилa
 вoзaчи (бeз тeрeнских вoзилa)
 вoзaчи кojи рeдoвнo кoристe кoмпaниjскa вoзилa
 вoзaчи кojи пoврeмeнo кoристe кoмпaниjскa вoзилa

2. Рeaлизaциja oбукa
У сaрaдњи сa Нaциoнaлнoм вoзaчкoм aкaдeмиjoм спрoвeдeни су
спeциjaлизoвaни прoгрaми рaзвиjeни у циљу брзoг стицaњa прaктичнoг искуствa и
знaњa кoja мoгу смaњити брoj сaoбрaћajних нeзгода и спaсити живoтe.
Oвe oбукe утичу нa рaзвoj вeштинa вoжњe, прeпoзнaвaњe ризикa и рeaкциje
вoзaчa приликoм учeствoвaњa у сaoбрaћajу.
Toкoм 2013. гoдинe oбуци бeзбeднe вoжњe присуствoвaлo je укупнo 763
зaпoслeнa у кoмпaниjи, oд тoгa:
 интeнзивнoм трeнингу 359 вoзaчa
 кoрeктивнoм трeнингу 185 вoзaчa
 прoфeсиoнaлнoм трeнингу 88 вoзaчa
 тeрeтнoм трeнингу 131 вoзaч.
Toкoм 2014. гoдинe НИС a.д нaстaвљен је спeциjaлизoвaни прoгрaм и сaрaдња
сa вoзaчкoм aкaдeмиjoм НAВAК и oбуку је прошло око 400 зaпoслeних.
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5.
5.1.

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У НИС А.Д. –
НАФТАГАС - ТРАНСПОРТ Д.О.О. 2013.-2014.
Анализа стања безбедности саобраћаја у првих девет месеци 2013. у
НИС а.д. – возила НАФТАГАС - Транспорт д.о.о.

Анализа је урађена на основу дефиниције саобраћајне незгоде по Закону о
безбедности саобраћаја ЗОБС републике Србије, према којем је саобраћајна незгода
догађај на путу у којем је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је
једно или више лица погинуло или повређено, или је причињена материјана штета“.
У првих једанаест месеци 2013. године, у 16.5% саобраћајних незгода
учествовали су професионални возачи, а у 83.4%корисници возила возачи аматери
из НИС а.д. За 4.7% саобраћајних незгода одговорни су професионални возачи, а за
39.3% одговорни су корисници возила возачи аматери из НИС а.д. За првих 11
месеци, највећи број незгода се догодио у месецу септембру и то 17 незгода или 13.3
% од укупног броја незгода. У саобраћајним незгодама у 2013 погинула је 1 особа
(возач аматер), а повређено је 6 запослених.
Укупна материјална штета на возилима, настала у незгодамау 2013. години
износи 22.749.159 дин., а просечан износ штете по возилима која су учестовала у
незгодама иноси 158.433дин.

5.2.

Анализа стања безбедности саобраћаја у једанаест месеци 2014. у НИС
а.д. – возила НАФТАГАС - Транспорт д.о.о.

У првих 11 месеци 2014. године, у Компанији НИС а.д. догодиле су се 120
саобраћајне незгоде, oд којих су за 39 незгода одговорни запослени (33 корисника +
6 проф. возач), 59 незгода одговорна су трећа лица, за 23 незгоде узрок је виша сила
или је непознат.
У 25 незгода учествовали су проф. возачи НАФТАГАС Транспорта, а одговорни
су за 6 незгода. У саобраћајним незгодама у 2014. погинула је 1 особа (возач аматер),
повређена су 3 запослена и 7 трећих лица. Материјална штета у незгодама на
возилима НГС у првих 11 месеци 2014. износи 15.350.456 дин, а просечан износ
штете по возилу у првих 11 месеци 2014. године износи 127.920 дин.
Најчешће грешке које су довеле до саобраћајних незгода у којима су одговорни
запослени у компанији су небезбедно одстојање 35%, непрописна брзина кретања и
скретања 28% , небезбедно скретање и окретање 24%, и остало 13 %.
Најчешћи узроци који су довели до саобраћајних незгода у којима су одговорни
запослени у компанији су недовољна знања и вештине за безбедно управљање 39%,
психичко стање (умор, болест, алкохол ) 28%, неприлагођена брзина кретања
условима пута 28% и остало 5 %.
Од незгода у којима су били одговорни запослени НИС а.д. најчешћи су чеони
судари, бочни судари, исклизнућа, судари отпозади и превртања.
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5.3.

Анализа стања безбедности саобраћаја – поређење 2013. и 2014. године

У 2014.години, број незгода је смањен за 6.5 % у односу на исти период у 2013.
години, иако је за 11 месеци 2014. пређено 332.289 км више у односу на исти
период 2013. године, што представља повећање за око 1.2%.
Табела 1. Број саобраћајних незгода на милион пређених километара у 2013 и 2014
години

2013

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Jул
Aвгуст
Септембар
Октобар
Новембар
Укупно
6.

Број
незгода

km

15
10
11
6
9
9
9
12
17
14
15
127

2.010.955
2.367.211
2.509.905
2.672.974
2.269.043
2.547.227
2.681.137
2.260.035
2.321.601
2.820.421
2.811.367
27.271.876

Незгоде
на
милион
km
7.46
4.22
4.38
2.24
3.97
3.53
3.36
5.31
7.32
4.96
5.34
4.65

2014
Број
незгода

km

7
12
6
9
7
15
8
11
16
15
14
120

2.102.950
2.489.892
2.570.862
2.341.347
2.706.134
2.520.702
2.398.233
2.394.303
2.904.131
2.486.584
2.689.027
27.604.165

Незгоде
на
милион
km
3.33
4.82
2.33
3.84
2.59
5.95
3.33
4.59
5.50
6.03
5.20
4.34

ВОЗАЧКИ ИЗАЗОВ – ТЕСТИРАЊЕ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА АГЕНЦИЈА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Као и 2012. године, и 2013. године, Агенција за безбедност саобраћаја је на позив
НИС Нафтагас Транспорта учествовала у тестирању возача у оквиру манифестацији
„Возачки изазов“ која за циљ има унапређење безбедности саобраћаја и подизање
нивоа знања и саобраћајне културе возача. Тестирање је обухвата алкотестирање
знања возача и испитивања ставова и навика возача везаних за понашања у
саобраћају, а укупно је тестирано 20 возача који поседују возачку дозволу за
управљање моторним возилима категорије B и 14 возача који поседују возачку
дозволу за управљање моторним возилима категорије C. На почетку тестирања свим
испитаницима дато је детаљно упутство о начину попуњавања теста и вредновању
одговора.
6.1.

Тест знања

Тест за возаче који имају дозволу за управљање моторним возилима категорије
B садржао је 30, а за возаче C категорије 40 питања. Свако тачно одговорено питање
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је носило један поен, а ради упоредивости обе циљне групе, резултати теста су
изражени у процентима.
Резултати на тесту се крећу у распону од максималних 86.7% до минималних
50% освојених поена, са просечним постигнућем од 64.2%. Значајне разлике у
постигнућу возача В и C категорије нема са просечним резултатом 63% и 65%
респективно.
Анализа одговора по појединачним питањима указала је на питања на којима су
возачи били најнеуспешнији, па се у овој групи питања издвајају питање везано за
поступање по постављеној саобраћајној сигнализацији и питање дефиниције врсте
возила са само 8.82% датих тачних одговора.
У анализи одговора на групу питања само за возаче С категорије,издвајају се
питање везано за употребу тахографа и тахографских листића са само 14.29% датих
тачних одговора и питање у вези терета на возилу са само 21.43% датих тачних
одговора.
Резултати теста знања сугеришу да постоји велики потенцијал за унапређење
знања возача, као и које су то посебне теме на које у обукама посебно треба обратити
пажњу.
6.2.

Самопроцена знања и вештина возача и лични оптимизам

Као што је напоменуто, возачи учесници "Возачког изазова" су осим теста знања,
попуњавали и упитник са задатком да дају самопроцену своје успешности на
различитим аспектима вожње. Такође, један део упитника се односио на процену
личног оптимизма и оптимизма за друге као једној од црта личности везаној за
прихватање како општег, тако и ризика у вожњи.
Како би се повећала вероватноћа давања искрених одговора, односно смањила
тенденција за давањем социјално пожељних одговора, за разлику од теста знања,
упитник се попуњавао анонимно, Ипак, иако је упитник попуњаван анонимно,
резултате добијене на упитнику треба прихватити условно јер је тестирање рађено
у компанијском контексту. уз свест испитаника да ће компанија бити упозната са
резултатима тестирања. Управо због анонимности испитаник, одговори дати на
упитнику анализирани су групно, и за разлику од теста знања није било могуће
урадити нити појединачну, нити анализу према категорији возила којом управљају.
Своју личну успешност на аспектима вожње као што су вештина, безбедност,
познавање прописа, агресивност и толерантност, возачи су оцењивали на 10степеној скали (1 најлошија, до 10 најбоља оцена). Осим ових пет аспеката, требало
је да возачи процене и два аспекта који нису директно везани за вожњу, али указују
на део слике о себи коју имају возачи, а то је корисност за компанију и подобност
да другима послуже као узор. Просечне оцене на оцењиваним аспектима за целу
групу заједно, представљене су на слици бр. 3.
Већ на први поглед, јасно је да испитаници имају прилично идеализовану слику
себе као возача, односно да себе на свим аспектима оцењују као надпросечно
успешне. У случају распона могућих оцена од 1 до 10, оцена 5 би представљала
идеалну просечну оцену, али видимо да се све самооцене испитаника налазе далеко
изнад просечне оцене 5 и крећу се од 8.44 до 9.15, са изузетком оцене сопствене
агресивности у вожњи. Просечне оцена за агресивност је 4.53 али овде треба имати
на уму да је агресивност аспект који се обрнуто бодује, односно што нижа оцена на
агресивности, то је пожељнија слика коју возач даје о себи.
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вожње

Безбедност Познавање Агресивност Толеранција Корисност за
Добар
вожње
саобраћајних у вожњи
у вожњи
компанију пример за
прописа
друге (децу,
младе
возаче,...)

Слика 3. Просечна групна самооцена различитих аспеката вожње

Интересантно је да су возачи од свих аспеката, највишом оценом проценили
своју корисност за компанију 9.15.
Посебан део упитника односио се на процену личног оптимизма и оптимизма за
друге. Претерани оптимизам као црта личности везује се за прихватање општег,
односно ризика у вожњи, а последично и склоности ка ризичном понашању. Укупно
је било 23 питања на којима је требало проценити вероватноћу доживљавања
различитих врста догађаја у скоријој будућности, и то вероватноћу да испитаник
лично (тзв. лични оптимизам) односно други људи доживе такав догађај (тзв.
оптимизам за друге).
Лични оптимизам

Оптимизам за друге

7
6
5

4
3
2
1
0

Слика 4. Просечна процена вероватноће догађаја: лична и вероватноћа за друге
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Без детаљне анализе одговора по појединачним ставкама, евидентно је да
испитаници процењују већу вероватноћу позитивних догађаја (као што је на пример
путовање у иностранство или поседовање стана, као и догађаја у којима се
испитаници приказују као успешни попут заустављања возила у критичној
ситуацији или избегавања саобраћајне незгоде коју је изазвао други возач) за себе
него за друге, и обрнуто.
Оптимизам у вези догађаја у саобраћају (веровање да је вероватноћа негативних
догађаја мања, а позитивних већа за себе лично, него за друге) може допринети
ризичном понашању у саобраћају. Како додатне обуке и едукације возача могу
појачати њихов оптимизам и уверење да поседују или су едукацијом стекли
натпросечна знања и вештине, то треба пажљиво спроводити додатну едукацију и
водити рачуна да управо због подизања нереалног оптимизма возача оваква обука
не доведе до контра ефеката.
Посебну пажњу треба обратити на неслагање личне оцене познавања
саобраћајних прописа с једне, и објективно добијених резултата на тесту с друге
стране. Док себе оцењују просечном оценом 8.5 на познавању прописа, дотле је
просечно постигнуће тек нешто изнад 60% .
За компанију је такође важна чињеница да испитаници себе доживљавају као
изузетно корисне раднике за компанију. У светлу тога, потенцијални захтеви
компаније у смислу додатних едукација, промена досадашњих рутина и слични
захтеви који ће од возача тражити додатни напор и суочавати их са њиховом
потенцијалном неадекватношћу са становишта компаније, морају возачима бити
постављени веома пажљиво. Ово је нарочито важно кад се ради о возачима који
заиста представљају проблем за компанију.
Ови резултати и запажања су важни за будуће кораке у планирању и реализацији
обука и унапређења знања како са возачима професионалцима, тако и са другим
корисницима возног парка у овој компанији.
7.

ЗАКЉУЧАК

Задатак НАФТАГАС - Транспорт д.о.о. и Функције за HSЕ НИС а.д. је да у
наредном периоду активностима и мерама, утиче на смањење броја саобраћајних
незгода у којима ће учествовати зaпoслeни НИС а.д. и зависних Друштава, самим
тим и смањивање њихових последица, а кроз непрекидно подизање нивоа знања и
саобраћајне културе зaпoслeних на виши ниво.
У наредном периоду наставиће се све превентивне и едукативне активности по
питању безбедности саобраћаја које су у тoку, али биће започете и неке нове:
 Праћење стила вожње возача аматера и професионалаца путем
напредног GPS система који се налазе у свим возилима и месечна
анализа података и извештавање менаџмента (кочење, убрзање,
прекршаји и др.);
 Идентификација ризичних група возача професионалаца и аматера
путем „Конзоле“;
 Праћење прекорачења брзине по зонама Аутопут, Мотопут, у
насељеном месту и ван насељеног места, санкционисање прекршиоца;
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Организација теоријских и практичних такмичења возача аматера и
професионалаца сваке године под називом „Возачки Изазов“ и
стимулисање добрих возача путем награда;
Развој система теоријске и практичне обуке – потписан је Меморандум
НИС а.д. и Министарствa одбране и Војске Србије 2014. којим је
дефинисана сарадња по питању безбедности саобраћаја са нагласком на
теоријској и практичној обуци возача;
Дефинисање техничких података за израду софтверске апликације за
компанијске дозволе, односно картон возача за све запослене НИС а.д.
Сарадња са свим битним субјектима безбедности саобраћаја у
Републици Србији са циљем унапређења постојећег система
безбедности – МУП Управа Саобраћајне полиције, Министарство
саобраћаja – Агенција за безбедност саобраћаја, ФТН, Саобраћајни
факултет Београд, Управа за транспорт опасног терета;

Из свeгa нaвeдeнoг eвидeнтнo je дa НИС a.д. aктивнo рaди нa пoвeћaњу
бeзбeднoсти сoпствeних вoзилa и зaпoслeних у сaoбрaћajу. Дoнoшeњe интeрних
дoкумeнaтa кojимa сe урeђуje oблaст бeзбeднoсти у сaoбрaћajу, кao и крoз
инфoрмисaњe и oбукe зaпoслeних и рeдoвнe прoвeрe и сeрвисe свих вoзилa из флoтe,
oствaруje сe кoнстaнтнo пoбoљшaњe услoвa и бeзбeднoсти свих учeсникa у
сaoбрaћajу. У склaду сa oвим, тoкoм 2013. и 2014. гoдинe спрoвeдeнe су брojнe
aктивнoсти кoje дoпринoсe oствaривaњу стрaтeшкoг циљa Koмпaниje у вези са
безбедношћу транспорта, односно да се број незгода у друмском саобраћају које
настају услед неодговарајућег понашања запослених буде сведен на нулу.
Кoнтинуирaнoм имплeмeнтaциjoм дoбрe прaксe и дaљим рaдoм нa пoбoљшaњу
бeзбeднoсти у трaнспoрту, НИС a.д. пoкaзуje свojу пoсвeћeнoст oвoj oблaсти, кao и
мoтивaциjу дa и у будућнoсти нaстaви сa унaпрeђeњeм oвoг сeгмeнтa пoслoвaњa у
склaду зaхтeвимa зaкoнскe рeгулaтивe и сa примeримa нajбoљe свeтскe прaксe.
Оптимизам у вези догађаја у саобраћају (веровање да је вероватноћа негативних
догађаја мања, а позитивних већа за себе лично, него за друге) може допринети
ризичном понашању у саобраћају. Како додатне обуке и едукације возача могу
појачати њихов оптимизам и уверење да поседују или су едукацијом стекли
натпросечна знања и вештине, то треба пажљиво спроводити додатну едукацију и
водити рачуна да управо због подизања нереалног оптимизма возача оваква обука
не доведе до контра ефеката. Управо због тога, додатна едукација возача мора
садржати елементе рада на нереалном оптимизму возача и мора возачима
освешћивати постојање реалних ризика који се јављају у саобраћају.
Агенција за безбедност саобраћаја је по први пут применила у једном великом
систему какав је НИС тзв. концепт комбинованог тестирања познавања
саобраћајних прописа, функционалног знања и ставова и склоности повезаних са
прихватањем ризичних понашања испитаника, а са циљем да се утврде улазни
параметри који представљају полазну основу за унапређење постојећег и стицање
новог знања, као и адекватних ставова и склоности, а све у циљу унапређења
безбедности саобраћаја и превенције саобраћајних незгода.
Ови резултати и запажања могу се користити за будуће кораке у планирању и
реализацији обука и унапређења знања како са возачима професионалцима, тако и
са другим корисницима возног парка у овој компанији.
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ОДНОС ИЗМЕЂУ СТАВОВА ПРЕМА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА, РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА И
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES TOWARDS ROAD
SAFETY, RISK BEHAVIOUR OF DRIVERS AND ROAD ACCIDENTS
Предраг Станојевић1, Бошко Матовић2, Маријана Јовановић3,
Драгана Јакшић4
Резиме: Студије које су се бавиле ставовима према безбедности саобраћаја имплицирају да
они утичу на ризично понашање возача, што даље доводи до тога да возачи буду више
умешани у саобраћајне незгоде. Циљ овог рада је утврђивање повезаности ставова према
безбедности саобраћаја, ризичног понашања возача и учешћа у саобраћајним незгодама.
Повезаност ових варијабли испитали смо и употребом модела структуралне једначине.
Узорак се састојао од 424 испитаника (278 мушког и 146 женског пола). Да би се реализовали
истраживачки циљеви коришћени су следећу упитници: упитник за прикипљање
социодемографских података, упитник о ставовима возача у саобраћају и упитник понашања
возача. Корелациона анализа је показала значајну повезаност између ставова према
безбедности саобраћаја, ризичног понашања возача (чињења прекршаја у вожњи) и
саобраћајних незгода. Моделом структуралне једначине испитан је модел у коме ставови
према безбедности саобраћаја утичу на ризично понашање, које даље води до тога да возачи
буду више умешани у саобраћајне незгоде. Одговарајућа статистика за овај модел указује да
се он поклапао са подацима, χ2 (6, n = 424) = 11,32, p = 0,08, GFI = 0,99, AGFI = 0,97,
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CFI = 0,99, RMSEA = 0,05. Могућа објашњења добијених резултата и практичне
импликације су дискутоване.
Кључне речи: ставови, ризично понашање, модел структуралне једначине
Abstract: Studies that have dealt with attitudes towards traffic safety imply that they affect risk
driver behavior, which further leads to the fact that drivers are more involved in traffic accidents.
The aim of this paper is to determine the relationship between attitudes towards traffic safety, risk
behavior and driver involvement in traffic accidents. The relationship of these variables we
examined by using structural equation modeling. The sample comprises of 424 responders (278
males and 146 females). In order to realize the objectives of the research, we used the following
questionnaires:
Sociodemographic data
collection questionnaire,
Driver
Attitude
Questionnaire(DAQ) and Driver Behaviour Questionnaire DBQ. Correlation analysis has revealed
a significant association between attitudes toward traffic safety and risk behaviors of driver (making
driving offense) and traffic accidents. By using the structural equation modeling we examine this
relationship. Results have revealed data matching, χ2 (6, n = 424) = 11,32, p = 0,08, GFI = 0,99,
AGFI = 0,97, CFI =0,99, RMSEA = 0,05. Possible explanations of the results and practical
implications are discussed.
Keywords: attitudes, risk behaviour, Structural equation modeling

1.

УВОД

Велики број светских истраживања имала су за циљ утврђивање квантитативног
учешћа појединих фактора у настајању саобраћајних незгода. Већина истраживача
људском фактору као узрочнику приписује од 65% до 95% свих саобраћајних
незгода, зависно од истраживања.
Кршење саобраћајних правила представља значајан сегмент људског фактора
који доприноси повећаном ризику настанка незгода. Истраживања су показала јаку
повезаност измећу ризичног понашања и укључености у незгоде (нпр. Parker et al.,
1995; Taylor et al., 2000). Небезбедни стилови вожње могу настати из два главна
разлога. Први може бити тај да возачи имају различите ставове према вожњи,
укључујући и њихову забринутост за могућност настанка незгоде. Други би могао
бити тај да се возачи разликују у погледу својих уверења шта је то што чини добру
или лошу вожњу, као и у погледу уверења о њиховом сопственом нивоу
способности и безбедности. Веза између ризичног понашања у вожњи и ставова
према безбедности саобраћаја потврђена је у бројним студијама (нпр. Cauzard and
Quimby, 2000; Ulleberg and Rundmo, 2003). Теорија о радњи са разлогом (Fishbein
and Ajzen, 1975) и Теорија планираног понашања (Ajzen, 1985; 1991) нуде
систематски начин интегрисања ставова везаних за вожњу и уверења у модел који
узрокује појаву индивидуалних разлика у стилу вожње. Ове теорије су врло
успешно примењене у саобраћају и показале да ставови значајно утичу на намере
понашања возача.
У поједностављеном облику, резултати студија које су се бавиле ставовима
према безбедности саобраћаја имплицирају да ставови према безбедности
саобраћаја утичу на ризично понашање, које даље води до тога да возачи буду више
умешани у саобраћајне незгоде (слика 1.).
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Слика 1. Повезаност између ставова, понашања и умешаности у саобраћајне незгоде
код возача

Иако студије показују везу између ставова корисника путева и понашања која
показују, треба имати на уму да се између ставова и понашања умећу други
многобројни фактори попут субјективних норми, опажене контроле понашања,
непланирани облици понашања, грешке, пропусти и сл. Ова ограничења су добро
појашњена у теорији о планираном понашању (Ajzen, 1991). Према овoj теорији,
наши ставови утичу на наше понашање кроз процес промишљених одлучивања, а
њихов утицај је ограничен на четири начина. Прво, ставови према специфичним
облицима понашања имају већи утицај од генералних ставова. Друго, понашање
није само под утицајем ставова већ и субјективних норми - наше веровање шта
други мисле да треба урадити. Треће, ставови ће довести до одређеног понашања
само када опажамо да ће оно бити у оквиру наше контроле. Четврто, иако ставови
(заједно са субјективним нормама и опаженом контролом) доприносе намери особе
да се понаша на одређен начин, људи често не следе или не могу да следе своје
намере.
Касин и остали (Kassin et al., 2011), разматрајући резултате већег броја
истраживања, истичу четири битна фактора која утичу на јачину повезаности
између ставова и понашања:







Људи имају тенденцију да се понашају на начин који је у складу са
њиховим ставовима када су добро информисани о тематици на коју се
односи став.
Јачина утицаја не зависи само од броја добијених информација, већ и од
начина добијања информација. Истраживања показују да су ставови
стабилнији и више предвиђају понашање када су оформљени на основу
личног искуства, него на основу индиректних или пасивних
информација.
Став може бити ојачан, иако делује нелогично, ако је нападнут
уверљивом поруком. Наиме, људи поседују ставове са различитим
степенима сигурности у њих и они повећавају овај степен сигурности
уколико се успешно одупру промени става у одговору на неку убедљиву
комуникацију.
Јачина става зависи и од његове лаке доступности свести, што значи да
се могу на брз и лак начин преиспитати. Када је ово случај, став може
активирати понашање на брз и спонтан начин или тако што нас наведе
да пажљиво размислимо о томе како се осећамо и како треба
одговорити.
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Општи циљ ове студије је утврђивање повезаности ставова према безбедности
саобраћаја, ризичног понашања возача и учешћа у саобраћајним незгодама. Наиме,
претходна истраживања су показала да су ставови према безбедности саобраћаја
повезани са ризичним понашањем возача, које даље води до тога да возачи буду
више умешани у саобраћајне незгоде. Наша намера јесте да:



2.
2.1.

проверимо да ли су ставови према безбедности саобраћаја повезани са
ризичном вожњом (чињењем агресивних и обичних прекршаја) и
саобраћајним незгодама.
узевши модел на слици 1 као полазну основу, направимо структурални
модел који ће обухватити ставове као предикторе, саобраћајне незгоде
као критеријум, и ризичну вожњу (чињење агресивних и обичних
прекршаја) као медијатор између ставова и саобраћајних незгода.

МЕТОД
Узорак

Имена и адресе власника важећих возачких дозвола добијени су случајним
избором из регистра власника возила. Упитници су послати овом узорку путем
поште, заједно са пратећим писмом у коме је објашњено истраживање и дата
повратна коверта ослобођена поштанске таксе. У општем упутству, испитаници су
били замољени да искрено одговоре на питања, пажљиво прочитају питања, да
одговоре на сваку ставку, али да не троше пуно времена за сваки појединачан ајтем.
Учесници су такође били уверавани да ће одговори бити искључиво третирани као
анонимни и поверљиви и да ће се подаци користити искључиво у научне сврхе. Од
испитаника се није тражило да напишу своја имена на упитнике да би се смањила
могућност давања социјално пожељних одговора.
Узорак се састојао од 424 испитаника. Карактеристике узорка дате су у табели 1.
Табела 1. Карактеристике узорка
Пол
Мушки (%)
Женски (%)
Године
Опсег (најмлађи-најстарији испитаник)
Аритметичка средина (SD)
Возачко искуство у годинама
Опсег (најмање година-највише година)
Аритметичка средина(SD)
Годишња пређена километража у километрима
Аритметичка средина (SD)
Број незгода
Опсег
Аритметичка средина (SD)

SD - Стандардна девијација.
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278 (65,6)
146 (34,4)
19-70
34,55 (10,66)
0-40
12,05 (9,13)
10.906 (15.793)
0-7
0,33 (0,82)
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2.2.

Технике за прикупљање података

Упитник за прикупљање социодемографских података конструисан је за
потребе истраживања. Овај упитник се састојао од 5 ајтема и возачи су питани о
њиховим социодемографским подацима (пол, старост), возачком искуству (дужина
поседовања возачке дозволе у годинама, годишња пређена километража) и
укључености у саобраћајне незгоде у последње три године.
Упитник о ставовима возача у саобраћају (Jovanović et al., 2011; Ulleberg and
Rundmo, 2003) - коришћен је за процену специфичних ставова возача према
ризичним облицима понашања. Овај упитник се састојао од 18 ајтема. Одговори су
бележени на 5-тостепеној скали (од 1 = уопште се не слажем до 5 = у потпуности
се слажем). Овим упитником су испитани следећи ставови: став према кршењу
саобраћајних правила (α = 0.79), 6 ајтема (нпр. постоји пуно саобраћајних правила
која се не могу поштовати да би се одржао саобраћајни ток), став према брзини (α =
0.86), 7 ајтема (нпр. ако имаш добре вештине брза вожња је ОК), став према вожњи
под утицајем алкохола (α = 0.74), 5 ајтема (нпр. људи могу возити сигурно и када су
под утицајем алкохола).
Упитник понашања возача (Driver Behavior Questionnaire) (DBQ; Parker et
al., 1998) - коришћен је за процену чињења прекршаја и радњи небезбедне вожње.
Овај упитник се састојао од 27 ајтема; три ајтема за мерење агресивних прекршаја
(нпр. колико често користите сирену да покажете да Вам остали возачи сметају),
осам ајтема за мерење обичних прекршаја (нпр. колико често излазите из
раскрснице тако брзо да возач са првенством пролаза мора да стане и пропусти вас),
осам ајтема за мерење грешака (нпр. колико често не гледате у ретровизор пре него
што промените траку, скренете или се зауставите) и осам ајтема за мерење пропуста
(нпр. колико често уђете у погрешну траку при улазу у кружни ток или у
раскрсницу). Од испитаника је тражено да наведу колико често чине наведене радње
приликом вожње. Одговори су бележени на 6-тостепеној скали ликертовог типа (од
0 = никад до 5 = скоро увек). За потребе овог рада коришћени су само скале за
мерење агресивних (α = 0.54) и обичних (α = 0.74) прекршаја као показатељ
ризичног понашања возача.
2.3.

Статистичка анализа

Од техника за обраду података, коришћене су мере дескриптивне статистике
(аритметичка средина, стандардна девијација) и мере линеарне корелације.
Коефицијенти поузданости су измерени помоћу Cronbach Alpha.
Однос између ставова према безбедности саобраћаја, ризичне вожње и
саобраћајних незгода одређен је употребом модела структуралне једначине.
Матрицу коваријансе анализирали смо уз помоћ програма Амос 6.0 (Arbuckle, 2005).
Више индекса погодности су употребљени за процену погодности модела: „Индекс
подесности модела“ (eng. The goodness-of-fit index) (GFI), „прилагођени идекс
подесности модела“ (eng. Adjusted Goodness-of-Fit) (AGFI), „Компаративни фит
индекс“ (eng. Comparative fit index) (CFI), „Квадратни корен просечне квадриране
грешке апроксимације“ (eng. Root-mean-square error of approximation) (RMSEA).
GFI, AGFI и CFI изнад 0.90 указују да је модел врло погодан подацима (Hu and
Bentler, 1995; Kline, 2005). Вредности RMSEA испод 0.06 се узимају као добре (Hu
& Bentler, 1999; Miles & Shevlin, 2007).
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3.

РЕЗУЛТАТИ

Веза између ставова према безбедности саобраћаја, чињења прекршаја и
саобраћајних незгода истражена је помоћу коефицијента Пирсонове линеарне
корелације. Резултати су приказани у табели 2.
Табела 2. Табела Корелација између ставова према безбедности саобраћаја,
чињења прекршаја и саобраћајних незгода

Варијабле

1

1. Став-прописи
2. Став-брзина
3. Став-алкохол
4. Агресивни прекрш.
5. Обични прекрш.
6. Незгоде

.743**
.440**
.282**
.427**
.122*

Напомена: **p < .01. * p < .05.

2
.462**
.311**
.440**
.096*

3

.215**
.414**
.139**

4

.425**
.159**

5

6

.096*

-

У табели 2. може се видети да постоје значајне корелације између ставова према
кршењу саобраћајних правила, брзини и алкохолу са једне стране и агресивних
прекршаја, обичних прекршаја и саобраћајних незгода са друге стране. Такође,
постоје значајне корелације између агресивних и обичних прекршаја са једне стране
и саобраћајних незгода са друге стране. Овакви резултати потврђују претпоставке о
односу између ставова, понашања и саобраћајних незгода. Повезаност ових
варијабли испитали смо и употребом модела структуралне једначине. Резултати
овог модела представљени су на слици 2. Приказани су стандардизовани
коефицијенти регресије за све путање. Одговарајућа статистика за овај модел
указује да се он поклапао са подацима, χ2 (6, n = 424) = 11,32, p = 0,08, GFI = 0,99,
AGFI = 0,97, CFI =0,99, RMSEA = 0,05.

Слика 2. Дијаграм путање односа између ставова, прекршаја и саобраћајних незгода

Модел путање је потврдио везу између ставова, саобраћајних прекршаја и
саобраћајних незгода.
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4.

ДИСКУСИЈА

Циљ ове студије је утврђивање повезаности ставова према безбедности
саобраћаја, ризичног понашања возача и учешћа у саобраћајним незгодама.
Идентификована је повезаност између ставова према безбедности у саобраћају и
чињења прекршаја у вожњи и саобраћајних незгода. Ови резултати су у складу са
претходним студијама (нпр. Fernandes et al., 2007; Ulleberg and Rundmo, 2003) које
су показале повезаност ставова и ризичне вожње. Такође, једна норвешка студија
сугерише да возачи који исказују мало бриге за остале возаче чешће учествују у
незогдама (Assum, 1997). У овој студији возачи са „исправним“ ставовима према
безбедности саобраћаја имали су 2,5 мање незгода на милион пређених километара
у односу на возаче са „погрешним“ ставовима. Ово показује да постојање
негативних ставова утиче на ризичније понашање у саобраћају и већу вероватноћу
да се доживи саобраћајна незгода. Иако су саобраћајне незгоде ретке појаве и често
је тешко поуздано идентификовати њихову повезаност са узрочним факторима,
резултати спроведеног истраживања су показали значајну повезаност између
укључености у саобраћајне незгоде и свих испитаних ставова. Поред тога, чињење
агресивних и обичних прекршаја је, такође, повезано са саобраћајним незгодама.
У друштвеним наукама се још од седамдесетих година XX века прилично ради на
развијању математичко-статистичке каузалне анализе која би омогућила тестирање и
доказивање каузалних хипотеза. У те сврхе често је присутно моделовање
структуралним једначинама. У актуелним истраживањима која се баве провером
повезаности индивидуалних разлика са ризичним понашањем у саобраћају
(прекршаји, агресивно понашање, саобраћајне незгоде, замало незгоде) моделовање
структуралним једначинама представља саставни део методологије. У овом раду
моделом структуралних једначина се проверио утицај ставова на чињење агресивних
и обичних прекршаја, који су даље повезани са умешаношћу у саобраћајним
незгодама. Модел путање је потврдио везу између ставова, саобраћајних прекршаја и
саобраћајних незгода. Наиме, ови резултати имплицирају да је ризична вожња
медијатор између ставова и саобраћајних незгода. Треба имати на уму да ови
резултати дају објашњење само једног дела проблема, јер се, на пример, између
ставова и понашања умећу други фактори попут субјективних норми, опажене
контроле понашања, непланирани облици понашања и сл. Са друге стране није ни
чињење прекршаја у вожњи једини узрок настајања саобраћајних незгода.
5.

ЗАКЉУЧАК

Теорије и модели су значајно допринели разјашњењу повезаности ставова и
понашања возача. Резултати добијени у овој студији говоре у прилог теорија о
планираном понашању и радњи са разлогом. Иако је јасно да ниједна теорија не
може у целини повезати све аспекте понашања са саобраћајним незгодама, теорије
и модели су важни за разумевање како промене на возилу, путу, друштвене промене
и промене законодавства могу утицати на понашање возача.
Докази многобројних студија о утицају ставова на понашање иницирале су
бројне кампање, које су биле усмерене на промену ставова према безбедности
саобраћаја. Међутим, неколико прегледа литературе довело је до закључка да
већина кампања за безбедан саобраћај, чији је циљ био утицај на ставове и схватање
ризика, није успело да документује било какав утицај на број саобраћајних незгода
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(Elvik et al., 1989; OECD, 1994). Ово показује да није лако утицати на промену
ставова возача. Можда је део решења да се поруке кампања, усмерене на ставове
возача, прилагоде одређеним карактеристикама личности, како би имале више
утицаја на возаче високог ризика. Рецимо, Палмгрен и остали (Palmgreen et al., 1991)
су открили да поруке са високом вредношћу сензације, то јест, са могућношћу да
измаме осетљиве, наклоњене и подстицајне одговоре, имају више утицаја и
ефикасније су за оне који трагају за сензацијама.
Друштво, свакако, својим деловањем мора настојати да код учесника у
саобраћају развије веровање у оправданост хуманог односа према другим
учесницима у саобраћају, према друштвеним нормама, својим обавезама и другим
друштвеним вредностима у саобраћају.
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AУTOMOБИЛA У СРБИJИ
COMPARISONS OF CAR DRIVERS ATTITUDES AND BEHAVIOUR
IN SERBIA
Драган Јовановић1, Предраг Станојевић2 Светлана Бачкалић3,
Бошко Матовић4
Резиме: Људскa грeшкa мoжe дa будe присутнa у 90% свих сaoбрaћajних нeзгoдa. Рaзумнo je
прeтпoстaвити дa би билo eфeктивнo примeнити психoлoшкe интeрвeнциje у кaмпaњaмa
бeзбeднoсти сaoбрaћaja, кaкo би сe смaњиo брoj сaoбрaћajних нeзгoдa. Taкoђe je рaзумнo
прeтпoстaвити дa сe стaвoви и пeрцeпциja ризикa у сaoбрaћajу рaзликуjу пo рeгиoнимa. Oвe
рaзликe мoгу дa буду рeзултaт утицaja рaзличитих културoлoшких фaктoрa, eкoнoмских фaктoрa,
фaктoрa oкружeњa, итд. Кључни циљ студиje je дa испитa рeгиoнaлнe рaзликe у пeрцeпциjи
ризикa, стaвoвa прeмa бeзбeднoсти сaoбрaћaja и сaмoприjaвљeнoг пoнaшaњa у Србиjи.
Кључне речи: Стaвoви, пoнaшaњe, рeгиoнaлнe рaзликe
Abstract: Human error may account for about 90% of all trafﬁc accidents. It is reasonable to assume
that it would be effective to apply psychological interventions in trafﬁc safety campaigns to reduce
trafﬁc accidents. It is also reasonable to assume that attitudes towards and risk perception of trafﬁc
differs in different regions. These differences may be the result of the influence of different cultural
factors, economic factors, environmental factors, etc. The core aim of the present study is to examine
regional differences in risk perception and attitudes towards trafﬁc safety and self-reported
behaviour in Serbia.
Keywords: Attitudes, behaviour, regional differencies
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1.

УВОД

Саобраћајне незгоде представљају озбиљан друштвени и економски проблем.
Одговорна друштва треба да се суоче са овим проблемом кроз детаљну анализу и
примену ефикасних мера. Анализа саобраћајних незгода се врши најчешће на
основу података које су на располагању од стране полиције. Међутим, ови подаци
су ограничени, јер не обухватају понашања учесника у саобраћају која су довела до
настанка ових саобраћајних незгода. У том циљу неопходно је применом
специфичних метода посебно истражити понашање учесника у саобраћају.
Човек је најзначајнији, али и најкомплекснији фактор безбедности саобраћаја.
Последњих година посебно интересовање усмерено је на утицај ставова на
понашање корисника пута у области безбедности саобраћаја. Још 70-тих година
прошлог века јавило се интересовање за изучавање односа ставова и понашања.
Најзначајнији примери су теорије о разумним радњама и теорија о планираном
понашању које су предложили Fishbein и Ajzen (1975), као и модел став-понашање
Triandis (1980) и др. Ова истраживања наговестила су период, актуелан и данас, у
коме је велики број истраживања безбедности саобраћаја посвећен ставовима
учесника у саобраћају. Развој теоријских модела, који су нашли веома значајну
примену у пракси, стимулисало је многе истраживаче да реализују истраживања
како би се објаснило понашање учесника у саобраћају. Смaтрa сe дa су стaвoви
кључнa дeтeрминaнтa пoнaшaњa (Hatﬁeld et al., 2008). Став је један од фактора који
утиче на понашање у саобраћају и он је стога важан у процесу стварања основе за
знање и коначан исход понашања учесника у саобраћају.
Занемаривање ограничења брзине се сматра најчешћим прекршајем у саобраћају
(Gras, et al., 2004; Stradling, et al., 1992). Генерално, брза вожња није перцепирана
као тежак прекршај од стране возача (Aberg, et al., 1989; Corbett, 1991; Hills, et al.,
1993). Истраживања показују да возачи могу бити свесни величине ризика који
настаје због брзе вожње, али је проблем што они не верују да су они изложени
ризику када прекорачују брзину. Ово је потврђено у истраживању које је спроведено
од стране Брауна и Котона који су пронашли да возачи сматрају да и када
прекорачују брзину могу и тада возити безбедно (Brown & Cotton, 2003).
Познато је да акутни ефекат алкохола утиче на људске перформансе и возачке
способности (Carpenter, 1968; Mann and Vogel-Sprott, 1981) и да се експоненцијално
повећава ризик настанка колизије са порастом садржаја алкохола у крви возача
(Asbridge et al., 2004; Mann et al., 2001). Међутим, поред акутног дејства такође је
утврђен значајан дугорочни ефекат алкохола кроз когнитивне и психомоторне
способности и понашање возача и на крају на повећан ризик настанка саобраћајних
незгода (Wolkenberg et al., 1975; Yesavage et al., 1994).
Ефекти сигурносних појасева у смањењу последица саобраћајних незгода су
научно потврђени и добро документовани. Употреба сигурносног појаса
апроксимативно смањује тешке последице и смртно страдање за 50%. Сигурносни
појасеви су много ефективнији у саобраћајним незгодама где је дошло до чеоног
судара, судара при вожњи у истом смеру, као и приликом превртања возила, а
посебно при мањим брзинама (Evans, 1990).
Сви статистички региони на подручју Републике Србије примењују сличне мере
за побољшање безбедности друмског саобраћаја. Занимљива чињеница је да
различити статистички региони, поред заједничких аспеката, очигледно имају
различит успех у својим политикама за смањење ризика у друмском саобраћају. То
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је један од разлога за обављање компаративног истраживања како би се међусобно
размењивала најбоља искуства у пракси.
Циљ истраживања је да се изврши поређење ставова и пријављених понашања
возача путничких аутомобила у саобраћају између четири статистичка региона у
Републици Србији (Београдски регион, Регион Војводине, Регион Шумадије и
Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије).

2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Прикупљање података

Истраживање је спроведено на територији Републике Србије. Узорак је за
прикупљен у периоду од 01.08.2014. до 31.10. 2014. год. Укупно је анкетирано 2.010
возача путничких аутомобила. Анкета је спроведена са циљем да испитаници опишу
своје ставове према ризицима у понашању, као и понашања у различитим
саобраћајним ситуацијама.
Анкетирање је извршено на четири начина:
 Упитници су прослеђени Станицама за технички преглед возила, који
функционишу у оквиру Ауто-мото савеза Србије. Циљна група су били
возачи путничких аутомобила који су вршили технички преглед возила.
Сваки возач који је пристао на учешће у истраживању попуњавао је
упитник у штампаној форми. На овај начин је анкетирано 67,4% возача
путничких аутомобила.
 „Онлајн“ упитник је прослеђеним свим општинама у Републици Србији.
Свака општина је поставила упитник на сајт општине који је био
доступан јавности. „Онлајн“ упитник је такође прослеђен групама у
оквиру друштвених мрежа. На овај начин је анкетирано 19,6% возача
путничких аутомобила .
 На појединим манифестацијама на којима су се окупљали грађани
дељени су упитници у штамапаној форми. На овај начин је анкетирано
13,0% возача путничких аутомобила.
2.2.

Формирање јединствене оцене за поређење ставова по регионима

Из упитника коришћеног у САРТРЕ 4 пројекту одабрано је 17 ајтема која су се
односила на ставове према брзини, вожњи под дејством алкохола, употреби
сигурносног појаса и подршци казненим мерама. Приказ ајтема и начин бележења
одговора дат је у табели 1.
Варијабле су приликом обраде података рекодиране тако да већи скорови
означавају небезбедније ставове, тј. нижи скорови нам указују на безбедније ставове
према безбедности саобраћаја.
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Табела 1. Ајтеми из пројекта САРТРЕ 4 који су коришћени за испитивање
ставова и подршку казненим мерама
Варијабла
Опис
Ставови према брзој вожњи
Питање 11a
Колико би користило коришћење уређаја за ограничавање брзине који спречавају
возача да вози брзоa
Питање 12b
Колико би користиле аутоматске камере за надзор уколико дође до прекорачења
брзине у некој тачкиa
Питање 12c
Колико би користиле аутоматске камере за надзор уколико дође до прекорачења
између 2 тачкеa
Питање 12d
Колико би користило више мера за смиривање брзине у саобраћајуa
Питање 12e
Колико би користило више “30 km/h” зона у стамбеним зонамаa
Ставови према вожњи под утицајем алкохола
Питање 11c
Колико би користило коришћење алкометра који спречава да се аутомобил покрене
уколико детектује недозвољену количину алкохолаa
Питање 11d
Колико би користило коришћење алкометра који спречава да се мотор возила стави у
погон за возаче који су већ кажњавани за вожњу под дејством алкохола, уколико
детектује недозвољену количину алкохолаa
Питање 30a
Можете возити под дејством алкохола, ако возите пажљивоa
Питање 30c
Вожња под дејством алкохола повећава могућност настанка саобраћајне незгоде са
другим учесницима у саобраћајуa
Ставови према употреби сигурносног појаса
Питање 26a
Ако возите пажљиво, појасеви нису неопходниa
Питање 26b
У већини незгода појасеви смањују могућност да се возач или путник тешко повредиa
Питање 26d
Постоји могућност да останете заробљени појасом у случају незгодеa
Ставови према казненим мерама
Питање 13a
Казне за прекорачење брзине требало би да буду строжијеb
Питање 13b
Казне за вожњу под утицајем алкохола требало би да буду строжијеb
Питање 13c
Казне за некоришћење сигурносних појасева требало би да буду строжијеb
Питање 13d
Казне за неношење кациге за мотоциклисте требало би да буду строжијеb
Питање 13e
Казне за употребу мобилних телефона током вожње требало би да буду строжијеb
a Могући одговори на питање: 1- веома, 2- доста, 3- не претерано, 4- не уопште.
b Могући одговори на питање: 1-у потпуности се слажем, 2-слажем се, 3-ниједно, 4-не слажем се,
5-у потпуности се не слажем .

2.3.

Moдeл oрдинaлнe лoгистичкe рeгрeсиje

Moдeл oрдинaлнe лoгистичкe рeгрeсиje oмoгућaвa истрaживaчимa дa
aнaлизирajу истoврeмeни утицaj нeкoликo нeзaвисних вaриjaбли нa зaвисну
вaриjaблу. У oднoсу нa стaндaрдну бинaрну лoгистичку рeгрeсиjу гдe je зaвиснa
вaриjaблa бинaрнa (дa/нe), oрдинaлнa лoгистичкa рeгрeсиja oмoгућaвa укључивaњe
oрдинaлнe вaриjaблe кao зaвиснe.
Aкo je зaвиснa вaриjaблa Y oрдинaлнa, jeдaн oд нaчинa дa сe рeдoслeд мoдaлитeтa
узмe у oбзир je кoришћeњe кумулaтивних вeрoвaтнoћa, кумулaтивних шaнси (odds)
и кумулaтивних лoгитa. Aкo узмeмo дa су k+1 oрдинaлнe кaтeгoриje, oндa сe
вeличинe из прeтхoднe рeчeницe дeфинисaнe кao:
P(Y  i )  p1  ...  pi

odds(Y  i) 
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p1  ...  pi
P(Y  i)

pi 1  ...  pk 1
1  P(Y  i)
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logit (Y  i)  ln P(Y  i ) , i  1,..., k
(3)
 1  P(Y  i ) 


Кумулaтивни лoгистички мoдeл зa oрдинaлну зaвисну вaриjaблу je мaтeмaтички
прeдстaвљeн слeдeћим изрaзoм:
logit (Y  i )   i   i1 X 1  ...   im X m , i  1,..., k

(4)

У фoрмулaмa изнaд P(Y<i) прeдстaвљa кумулaтивну вjeрoвaтнoћу нeкoг
дoгaђaja, X прeдстaвљa вриjeднoст нeзaвиснe вaриjaблe (прeдиктoрa), αi i βij
prestavljaju regresione koeficijente za dati model. Oбрaзaц зa кумулaтивну шaнсу
(cumulative odds) je дaт слeдeћим изрaзoм:
odds(Y  i )  exp( i )  exp( 1 X 1  ...   m X m ), i  1,..., k

3.

(5)

РЕЗУЛТАТИ

Извршена је компаративна анализа по статистичким регионима Републике
Србије у зависности од кључних области као што су брза вожња, вожња под
утицајем алкохола и употреба сигурносних појасева.
3.1.

Компаративна анализа намере возача путничких аутомобила да
прекорачују брзину

Моделирање намере возача путничких возила да прекорачују брзину у
насељеним местима за 20 km/h средствима ординалне логистичке регресије треба да
обезбеди бољу процену разлика између региона. Возачи путничких аутомобила су
пријавили 1,97 пута чешћу намеру да прекорачују брзину за 20 km/h у насељеним
местима у Београдском региону у односу на Регион Јужне и Источне Србије који
представља референтни регион. Такође возачи из Региона Војводине су пријавили
1,17 пута чешћу намеру да прекорачују брзину за 20 km/h у насељеним местима, али
ова разлика није статистички значајна (Табела 1).
Табела 2. Модел ординалне логистичке регресије намере возача да
брзо возе по регионима

Threshold

Location

Ретко
Понекад
Често
Веома често
Увек
Београдски регион
Регион Војводине
Регион Шумадије и Западне Србије
Регион Јужне и Источне Србије

Estimate

Odds
Ratio

Std.
Error

pValue

-1,077
,309
1,793
2,683
4,070
,678
,156
-,026
0a (Base)

1,970
1,169
,974
-

,086
,082
,094
,114
,184
,163
,100
,139
-

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,117
,849
-

95% Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-1,246
-,909
,149
,470
1,609
1,977
2,460
2,906
3,709
4,431
,358
,997
-,039
,352
-,298
,246
-

Напомена: R2=.011 (Cox & Snell R Square), .011 (Nagelkerke R Square). Model χ 2(3)=19.404, p< .01.
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3.2.

Компаративна анализа ставова возача путничких аутомобила у вези са
вожњом под утицајем алкохола и у уморном стању

Модел ординалне логистичке регресије је такође примењен у циљу испитивања
утицаја региона у коме возачи живе и вожње под утицајем алкохола. Модел
статистички значајно побољшава процену него када је за прогнозу кориштена
фреквенција, тј. процентуално учешће χ2(3)=18.300, p< .01. Модел описује RN2=1,3%
варијабилности у зависној варијабли.
Возачи из Региона Војводине су пријавили 1,47 пута чешћу вожњу под утицајем
алкохола него возачи из Региона Јужне и Источне Србије, а возачи из Београдског
Региона 1,33 пута чешћу вожњу под утицајем алкохола у току претходног месеца,
али за овај регион утицај није статистички значајан. Такође возачи из Региона
Шумадије и Западне Србије су пријавили 1,30 пута ређу вожњу под дејством
алкохола у односу на Регион Јужне и Источне Србије, али овај утицај такође није
статистички значајан (Табела 2).
Табела 3. Модел ординалне логистичке регресије самопријављене вожње под
утицајем алкохола по регионима

Threshold

Location

Ретко
Понекад
Често
Веома често
Увек
Београдски регион
Регион Војводине
Регион Шумадије и Западне Србије
Регион Јужне и Источне Србије

Estimate

Odds
Ratio

Std.
Error

pValue

1,305
2,467
4,071
4,959
6,063
,288
,382
-,263
0a (Base)

1,333
1,465
,769
-

,107
,124
,193
,276
,458
,211
,131
,196
-

,000
,000
,000
,000
,000
,173
,003
,181
-

95% Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound Bound
1,095
1,514
2,224
2,709
3,693
4,448
4,419
5,499
5,167
6,960
-,126
,701
,126
,638
-,647
,122
-

Напомена: R2=.010 (Cox & Snell R Square), .013 (Nagelkerke R Square). Model χ2(3)=18.300, p< .01.

3.3.

Компаративна анализа ставова путем јединствене оцене

У табели 4. су приказани добијени просечни скорови (ариметичка средина) за
испитане ставове у четири региона Републике Србије. Да би се утврдило да ли
постоји разлика у ставовима и подршци казненим мерама, између региона у Србији,
спроведен је поступак једнофакторске анализе варијансе са Tukey post hoc тестом.
Значајне разлике између региона добијене су у ставовима према брзој вожњи и
подршци казненим мерама. Код ставова према брзој вожњи постоји разлика између
региона Војводине и региона Јужне и Источне Србије. Наиме, возачи који припадају
региону Јужне и Источне Србије имају безбедније ставове према брзој вожњи.
Међутим величина ефекта по Коеновим критеријумима је врло мало (η2 = 0,013) тако
да и поред статистичке значајности може се рећи да је разлика суштински неважна.
Постоје разлике и у подршци строжијим казненим мерама, али и овде је ефекат
припадности региона врло мали (η2 = 0,007), тако да и поред добијене статистичке
значајности не можемо говорити о постојању значајних разлика.

188

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

Табела 4. Просечни скорови за испитане ставове у четири региона Републике Србије
Регион
БеоградВојводина

Шумадија и
западна Србија

Јужна и
источна
Србија

F

Eta2

10,08аb

10,70а

10,40аb

9,75b

6,74*** 0,013

Ставови према вожњи под утицајем
алкохола

6,91a

7,31a

7,08a

6,97a

2,59 0,005

Ставови према употреби сигурносног
појаса

6,03a

6,14a

5,82a

6,23a

2,50 0,004

10,94ab

11,61a

10,87ab

10,70b

3,90** 0,007

Ставови према брзој вожњи

Подршка казненим мерама

Средње вредност са различитим експонентом (а и b) у редовима се значано разликују на нивоу 0.05. **
p < .01; *** p < .001. SD - стандардна девијација

Како би детаљније испитали разлике између ставова возачи су подељени у три
групе: возачи са позитивним ставом према безбедности саобраћаја, возачи са
умереним (неутралним) ставом према безбедности саобраћаја и возачи са
негативним ставом према безбедности саобраћаја. Добијени проценти по
категоријама за сваки регион приказани су у табели табели 5.
Табела 5. Процентуални приказ позитивних, умерених и негативних ставова
према безбедности саобраћаја у регионима у Републици Србији

Позитиван
Умерен
Негативан
Позитиван
Ставови према вожњи под
Умерен
утицајем алкохола
Негативан
Позитиван
Ставови према употреби
Умерен
сигурносног појаса
Негативан
Позитиван
Ставови према казненим мерама Умерен
Негативан
Ставови према брзој вожњи

Београдски
регион

Регион
Војводине

44,6
44,5
10,9
69,9
26,2
3,9
40,0
57,0
3,0
59,0
28,6
12,4

39,3
49,6
11,1
56,8
38,3
5,0
37,0
59,7
3,4
54,6
34,5
10,9

Регион
Шумадије и
западне
Србије
43,2
48,4
8,5
65,1
30,1
4,8
46,0
51,6
2,3
60,2
31,2
8,6

Регион
јужне и
источне
Србије
49,5
44,6
5,9
66,4
29,3
4,3
36,9
60,6
2,5
65,8
25,2
9,1

На основу претходно приказаних резултата видљиво је да је заступљеност возача
са позитивним, умереним и негативним ставовима у регионима слично
расподељена. Да ли постоји статистички значајна разлика између процената
испитано је t-тестом (two-tailed test). У погледу ставова према брзој вожњи, постоји
статистички значајна разлика за позитиван t = -3.50, p< .01 и за негативан став
t = 3.04, p< .01. Ако се посматрају ставови према вожњи под утицајем алкохола,
постоји статистички значајна разлика између Београдског региона и региона
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Војводине за позитиван t = 2.54, p< .01 и умерен став t = -2.40, p< .01, између Региона
Војводине и Региона Шумадије и Западне Србије за позитиван t = -2.17, p< .01 и
умерен став t = 2.19, p< .01, као и између Региона Војводине и Региона Источне и
Јужне Србије за позитиван став t = -3.33, p< .01 и умерен став t = 3.20, p< .01. Ако
се посматрају ставови према употреби сигурносног појаса, онда се уочава
статистички значајна разлика између Региона Војводине и Региона Шумадије и
Западне Србије за позитиван t = -2.40, p< .01 и умерен став t = 2.13, p< .01, као и
разлика између Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Источне и Јужне
Србије за позитиван t = 2.23, p< .01 и умерен став t = - 2.18, p< .01. У погледу
подршке казненим мерема постоји статистички значајна разлика између Региона
Војводине и Региона Источне и Јужне Србије за позитиван став t = -3.91, p< .01 и
умерен став t = 3.45, p< .01

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

У овом истраживању је извршена компаративна анализа ставова и
самопријављеног понашања возача путничких аутомобила између четири
статистичка региона на подручју Републике Србије.
Када се говори о намери возача да прекорачују брзину за 20 km/h у насељеним
местима возачи путничких аутомобила су пријавили чешћу намеру да прекорачују
брзину за 20 km/h у насељеним местима у Београдском региону у односу на Регион
Јужне и Источне Србије који представља референтни регион. Возачи из Региона
Војводине су пријавили чешћу вожњу под утицајем алкохола него возачи из Региона
Јужне и Источне Србије. Пошто модел описује незнатан део варијабилности у
зависној варијабли, разлике у намери возача да прекорачују брзину за 20 km/h у
насељеним местима и пријављену вожњу под утицајем алкохола не треба тражити
у регионалним разликама него у другим факторима који утичу на њих.
У циљу утврђивања разлика између статистичких региона Републике Србије у
погледу ставова и подршке казненим мерама возача путничких аутомобила,
формирана је јединствена оцена ставова помоћу просечних скорова. Код ставова
према брзој вожњи постоји разлика између региона Војводине и региона Јужне и
Источне Србије. Наиме, возачи који припадају региону Јужне и Источне Србије
имају безбедније ставове према брзој вожњи. Међутим величина ефекта по
Коеновим критеријумима је врло мало тако да и поред статистичке значајности
можемо рећи да је разлика суштински неважна. Поред тога, могуће је да су ове мале
разлике добијене јер постоје одређене разлике у примени мера безбедности
саобраћаја између ова два региона. Наиме, ајтеми којим су испитани ставови према
брзини су поразумевали и давање подршке мерама као што су смиривање брзине у
саобраћају и више “30 km/h” зона у стамбеним зонама. Ове мере су више заступљене
у региону Војводине тако да је могуће да припадници овог региона сматрају да су
ове мере у довољној мери спроведене у њиховом региону за разлику од возача који
су из Јужне и Источне Србије.
Постоје разлике и у подршци строжијим казненим мерама, али и овде је ефекат
припадности региона врло мали, тако да и поред добијене статистичке значајности
не можемо говорити о постојању значајних разлика.
Приказ и поређење укупних скорова може некад замаскирати неке разлике
између независних варијабли. На пример, у нашем случају постоји могућност да у
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неком региону има доста возача који имају безбедне ставове, али такође и већи број
оних који имају негативне ставове. У том случају укупан скор у том региону се неће
разликовати од укупног скора другог региона у којем има највећи број возача са
умереним ставовима. Како би детаљније испитали разлике између ставова возачи су
подељени у три групе: возачи са позитивним ставом према безбедности саобраћаја,
возачи са умереним (неутралним) ставом према безбедности саобраћаја и возачи са
негативним ставом према безбедности саобраћаја.
Заступљеност возача путничких аутомобила са позитивним, умереним и
негативним ставовима у регионима је слично расподељена и разлике између
статистичких региона на подручју Републике Србије су релативно мале.
Ставови су важни предиктори ризичног понашања, али ови резултати указују да
разлике између региона у Србији не треба тражити само у ставовима већ у неким
другим факторима (саобраћајна принуда, примењене мере, развој саобраћајне
инфраструктуре итд).
Ставови се не мењају случајно и њихове промене су резултат ангажовања
друштвене заједнице на њиховом формирању. У том смислу би било значајно да се
анализира ефикасност појединих активности на промени ставова учесника у
саобраћају. У саобраћају свакодневно долази до интеракције између различитих
учесника у саобраћају. На основу тога сваки од учесника у саобраћају креира
сопствену перцепцију понашања у односу на друге учеснике у саобраћају, али и
други учесници у саобраћају својим понашањем утичу на перцепцију и доживљај
стања и ефикасности система безбедности саобраћаја.. Ефикасност мера
безбедности саобраћаја пре свега зависи од разумевања и прихватања од стране
оних на које је мера усмерена. Што су ставови позитивнији према некој мери
безбедности саобраћаја очекује се и њена већа ефикасност. Због тога је важно
вршити анализе утицајних фактора на ставове различитих учесника у саобраћају
према мерама безбедности саобраћаја.

5.
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Резиме: Теоријска настава постала је обавезни део обуке кандидата за возаче ступањем
новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и има циљ да кандидати за возаче
стекну основна знања за безбедно учествовање у саобраћају. Пре ступања овог Закона
акценат је био стављен на практичну обуку, ступањем новог истог поред практичног дела
додат је и теоријски део обуке кандидата за возаче. Чињеницом да теоријска обука
представља обавезу за све кандидате, спроведено је истраживање ставова кандидата за
возаче према систему теоријске обуке. Истраживање је спроведено над кандидатима који су
прошли кроз систем теоријске обуке, методом анкете. Циљ истраживања је уочити све
недостатке и проблеме, како и прихваћеност од стране кандидата, и на основу тога
предложити одговарајуће мере побољшања. Истраживање је спроведено од октобра 2014.
године до јануара 2015. године.
Кључне речи: теоријска обука, ставови, возачи.
Abstract: Theoretical classes are new in our legislation, and is aimed at candidates for drivers to
acquire the basic knowledge for safe participation in traffic. Before the entry of the new Law on
Traffic Safety emphasis is placed on practical training, a new law in addition to the practical part
was added and theoretically part of the training of candidates for drivers. The fact that the
theoretical training is an innovation, research of the attitudes of candidates for the drivers to the
system of theoretical training. The survey was conducted over candidates who have passed
through the system of theoretical training , through survey. The aim of the research is to spot all
the flaws and objections, as well as acceptance by the candidates, and propose appropriate
measures of improvement. The survey was conducted from October 2014 to January 2015.
Keywords: theoretical training, attitudes, drivers
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1.

УВОД

У систему Човек-Возило-Пут-Околина (Ч-В-П-О) најзначајнију улогу за
безбедност саобраћаја има човек. Улога човека се огледа у његовом безбедном
понашању и правилно формираним ставовима према безбедности саобраћаја.
Најкритичнију категорију представљају возачи, међу којима се издвајају возачи
почетници као најнебезбеднији у саобраћају. Како би се решио тај проблем, и
формирали се исправни ставови, а потом и возачи се безбедно понашали у
саобраћају, новим Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Службени
гласник Републике Србије (2009).), уведена је обавезна теоријска настава за
кандидате за возаче. Теоријска обука је формирана по угледу на светска искуства,
у највећој мери коришћена су искуства Аустралије са посебним освртом на књигу
(Вози безбедно), поред тога коришћена су искуства из Велике Британије и
Шведске. Циљ система теоријске наставе је да возачи почетници стекну основна
знања и формирају исправне ставове потребна за безбедно учествовање у
саобраћају. Знање кандидата за возаче се проверава на теоријском испиту који се
организује пре почетка практичног дела обуке. За спровођење теоријске наставе
задужени су лиценцирани предавачи теоријске наставе, а за проверу знања
Министарство унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту МУП) и
лиценцирани испитивачи. Циљ теоријске наставе је да формира исправне ставове
кандидата за возаче уз помоћ предавача и предвиђеног знања.
Како би теоријска настава остварила жељене ефекте, односно унапредила
знање и повећала безбедност у саобраћају потребно је да буде прихваћена од
стране кандидата и да буде прилагођена њиховим могућностима савладавања.
Акценат у овом раду је стављен на прихватање, односно став возача према систему
теоријске обуке. Став је тенденција да се позитивно или негативно реагује према
одређеним ситуацијама, појавама, објектима или особама (Липовац, К. (2008).
Безбедност саобраћаја – уџбеник. ЈП Службени лист СРЈ, 105-114). Ставови више
него знања утичу на безбедност саобраћаја. Веома је важно системски и
континуирано утицати на изградњу ставова, јер су они део личности сваког
појединца. Како би се утврдили ставови кандидата за возаче према систему
теоријске обуке спроведено је анкетно истраживање где су кандидати износили
своје ставове.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Основни метод прикупљања података била је анкета. У истраживању је
коришћен упитник који су аутори самостално саставили. Анкету су попуњавали
кандидати за возаче који су одслушали теоријску наставу. Истраживање је
спроведено у периоду од септембра 2014. године до јануара 2015. године, у аутошколама на територији града Београда, три ауто-школе на територији општине
Земун и две ауто-школе на територији општине Сопот. Анкета је спроведена по
принципу „подели-покупи“ где су кандидати самостално одговарали на 20
понуђених питања. У анкети су дефинисане три групе питања, прву групу питања
представљају питања о полу и годинама испитаника. Другу групу питања чине
питања која се односе на тематске целине које су слушане на теоријској настави, и
у овој групи питања испитаници су имали задатак да на скали од 1 до 5 оцене
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корисност одређене целине за безбедно учествовање у саобраћају. Трећу групу
питања чине питања о избору најзначајних области у систему теоријске наставе.
Сва питања су затвореног типа, што значи да су испитаници бирали један од
понуђених одговора. Како би се добили искрени одговори и како би се обезбедио
што већи квалитет резултата истраживања, анкета је реализована као анонимна.
Питања су системски повезана и служе за проверу поузданости добијених
резултата. У спроведеној анкети анкетирано је 44 кандидата за возаче који су
одслушали теоријску наставу. Ограничења која су се појавила приликом
истраживања односе се на малу популацију кандидата за возаче који су одслушали
теоријску наставу. Подаци добијени из анкете унесени су и обрађени у
софтверском пакету MC EXCEL v 2013, примењене су стандардне методе
дескриптивне и аналитичке статистике.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

У овом делу рада представљени су најзначајнији резултати који су добијени у
наведеном истраживању. У истраживању је учествовало 44 испитаника, кандидата
за возача, где је 59,1% било мушког, а 40,9% женског пола. Испитаници су били
старости од 17 до 36 година, а медијана старости испитаника износила је 18,4
године.
У другој групи питања анализирана је свака тематска целина засебно, где су
испитаници оцењивали на скали од 1-5 корисност стеченог знања из дефинисане
тематске целине за безбедно учествовање у саобраћају. Циљ овог дела је био да се
идентификују теме које највише доприносе безбедном понашању у саобраћају, и
на које се мора обратити посебна пажња током спровођења теоријске обуке.
Трећа група питања састоји се од питања која имају за циљ да идентификују
најзначајније тематске целине за безбедно учествовање у саобраћају, тематске
целине које су кандидатима најтеже за савладавање током теоријске обуке, питања
која се односе на начин учења кандидата и општи утисак кандидата да ли је
спреман на безбедно учешће у саобраћају
Обрађене тематске целине у другој групи питања су следеће:














Т1 - Безбедност саобраћаја
Т2 - Возач
Т3 - Пут
Т4 - Возило
Т5 - Правила саобраћаја
Т6 - Остали учесници у саобраћају
Т7 - Саобраћајна сигнализација
Т-8 - Превоз терета и лица возилима
Т-9 - Возачке дозволе
Т-10 - Дужност учесника у случају саобраћајне незгоде
Т-11 - Посебне мере и овлашћења
Т-12 - Теоријско објашњење радњи возилом, односно скупом возила, у
саобраћају
Т-13 - Друштвена опасност и последице непоштовања прописа
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Испитивањем су добијени резултати који су представљени у табели 1 и 2 у
бројчаним вредностима, такође приказан је и графички преглед резултата на слици
1 и 2.
Табела 1. Оцене тематских целина, са аспекта доприноса безбедном учествовању
у саобраћају и стицања исправних ставова

Тематска
целина
Оцена

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7 Т8 Т9

Т10

Т11 Т12 Т3

3,5

3,9

3,5

3,7

4,0

3,6

3,9 3,6 3,2

4,0

3,1

2,9

2,9

Резултати оцене тематских целина показују да кандидати за возаче сматрају да
тематске целине „ Правила саобраћаја“ (Т5) и „Дужности учесника у случају
саобраћајне незгоде“ (Т10) дају највећи допринос безбедном учествовању и
понашању у саобраћају, ове тематске целине оцењене су оценом 4. Такође велики
допринос безбедном учествовању и понашању у саобраћају дају тематске целине
„ Возач“ (Т2) и „Саобраћајна сигнализација“ (Т7) са просечном оценом 3.9. Према
одговорима испитаника још се може закључити да тематске целине „Возачке
дозволе“ (Т9), „Теоријско објашњење радњи возилом, односно скупом возила у
саобраћају“ (Т12) и Друштвене опасности и последице непоштовања прописа из
области безбедност саобраћаја“ (Т13) пружају најмањи допринос за безбедно
учествовање и понашање у саобраћају. Упоредном анализом оцена тематских
целина може се закључити да не постоји велики распон између оцена, што указује
да свака тематска целина има одговарајућу улогу за стицање безбедног
учествовања у саобраћају. Просечна оцена целог система теоријске обуке износи
3.5.

Слика 1. Оцене тематских целина, са аспекта доприноса безбедном учествовању у
саобраћају и стицања исправних ставова

Кандидати за возаче сматрају да тематске целине са највећим оценама имају
највећу улогу у безбедном учествовању у саобраћају, према томе на те теме
потребно је обратити више пажње приликом спровођења теоријске обуке. Код
тематских целине које имају ниску оцену, потребно је на другачији начин
приступити њиховом спровођењу са циљем да кандидати схвате значај те целине
за безбедно учешће у саобраћају.
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Резултати показују да велики проценат кандидата за возаче сматра да број
часова није довољан да савладају одређене тематске целине, такође може се
закључити да постоје тематске целине где кандидати сматрају да има више часова
него што је потребно да би се савладала тематска целина. Резултати тог дела
истраживања приказани у су у табели 2. и на слици 2. Где су међусобно упоређене
тематске целине.
Табела 2. Проценат испитаника који сматрају да је потребан већи број часова за
савладавање тематске целине

Т

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т3

%

36,4

47,6

40,5

25,0

40,9

9,1

45,5

19,0

14,3

29,5

20,5

13,6

14,1

Увидом у график (слика 2.) и упоредном анализом тематских целина долази се
до закључка да испитаници сматрају да је потребан већи фонд часова за
савладавање тематских целина „Возач“ Т2 (47,6%), „Саобраћајна сигнализација“
Т7 (45,5%), „Пут“ Т3 (40,5%) и „ Правила саобраћаја“ Т5 (40,9%). За
идентификоване тематске целине потребно је повећати фонд часова коко би се
допринело квалитетнијој обуци кандидата. Такође из резултата се види да
одређени проценат испитаника сматра да је за сваку тематску целину потребан
већи фонд часова.

Слика 2. Проценат возача који сматрају да је потребан већи фонд часова по
тематским целинама

Укрштањем одговора о броју часова за тематске целине, који су дали
испитаници мушког пола са одговорима који су дали испитаници женског пола
добијени су резултати из којих се закључује да 23,1% мушкараца и 43,7% жена
сматра да је потребан већи фонд часова како бих се успешно савладала теоријска
обука (слика 3). Дакле, може се закључити да је женама потребан већи фонд
часова како би успешно савладале материју, према томе приликом спровођења
теоријске обуке потребно је више пажње обратити кандидатима женског пола.
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Слика 3. Проценат мушкараца и зена који сматрају да је потребан већи фонд часова
теоријске обуке

Упоредном анализом идентификованих најважнијих тематских целина за
безбедно учествовање у саобраћају и идентификованих тематских целина за које је
потребан већи фонд часова долази се до закључка да је потребан већи фонд часова
управо за оне тематске целине за које се сматра да имају највећи допринос за
безбедно учествовање у саобраћају и исправно формирање ставова. Овај закључак
оправдава чињеницу да је потребно повећати фонда часова за тематске целине које
имају највећу улогу у образовању кандидата за возаче.
Трећа група питања је сачињена од питања где су испитаници бирали једну или
више тематских целина. Прво питање из овог дела било је: „Из које тематске
целине сте стекли највише знања о безбедном учествовању у саобраћају?“
Анализом одговора на ово питање дошло се до закључка да кандидати највећи
ниво знања током теоријске наставе стекну кроз тематску целину „Безбедност
саобраћаја“, „Возач“, „Правила саобраћаја“ и „Саобраћајна сигнализација“. Ова
четири одговора су заступљена у 92% одговора на постављено питање, поред њих
у мањем проценту заступљена је и тематска целина „Дужности у случају
саобраћајне незгоде“. Друго питање из ове групе било је „Коју тематску целину
сте најлошије разумели током теоријске обуке?“. Највеће проблеме у разумевању
тематских целина испитаници су имали код тематских целина које се односе на
казнене одредбе, јер испитаници сматрају да им ти подаци нису потребни за
безбедно учествовање у саобраћају.
Чињеницом да кандидати приликом учења за завршни испит теоријске
обуке уче по дефинисаним питањима, проверено је да ли по њиховом
мишљењу питања уче са разумевањем или напамет. Резултати тог истраживања
приказани су на слици 4. Анализом питања „Како учите током припреме
завршног испита“ уочен је велики проблем јер 34,1% кандидата за возаче
већину питања учи напамет. Тако стекнуто знање лоше се одражава на њихово
учешће у саобраћају јер не разумеју материју. Такође питања научена на такав
начин брзо се заборављају и немају примену у реалним саобраћајним
ситуацијама. Током спровођења теоријске обуке предавач би требао да обрати
више пажње на овај проблем, и да покуша сваком кандидату на практичним
примерима да објасни значај сваког спорног питања.
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Слика 4. Начин учења током припреме за полагање завршног испита.

Последње питање у овом истраживању имало је за циљ да утврди да ли су
кандидати за возаче сигурни у своје знање и да ли су спремни за безбедно
учешће у саобраћају са стекнутим знањем. Резултати ове анализе су
поражавајући јер 35,4% возача сматра да не поседује довољно знање за
безбедно учествовање у саобраћају. Млади возач који није сигуран у своје
знање или га не поседује довољно може због своје несигурности да изазове
опасну ситуацију у реалним условима. Према томе, са возачима који сматрају
да немају довољно знање потребно је на крају спроведене теоријске обуке
додатно радити, како би они отклонили несигурности и надоградили своје
знање.
4.

ЗАКЉУЧАК

Проблем недовољног знања младих возача представља јако велики и
комплексан проблем, и постоје бројни фактори који утичу на то. Како би се тај
проблем решио од 2009 године у Републици Србији теоријска обука је постала
обавезни део у систему оспособљавања кандидата за возаче. Спровођењем новог
система појавили су се бројни проблеми које је требало решити, међу највећима је
прихватање таквог система рада од стране кандидата.
Главни циљ теоријске наставе јесте да се формирају исправни ставови младих
возача и стицање исправних знања. Знања која су стицана пре ступања на снагу
новог Зкаона о безбедности саобраћаја на путевима нису код возача формирала
исправне ставове, па се возачи нису понашали у складу са захтевима безбедности
саобраћаја. На основу истраживања које спроведено уз горе наведена ограничења
уочени су следећи проблеми који се односе на недовољан фонд часова за поједине
тематске целине, разлику у брзини савладавања теоријске наставе између мушког
и женског пола. Такође један од највећи проблем који се издвојио јесте то што
34,1% кандидата за возаче у великој мери питања која су потребна за полагање
теоријског испита учи напамет. Поред наведеног издвојио се и проблем великог
процента кандидата за возаче (36,4%) који сматрају да нису стекли довољна знања
и стекли исправне ставове за безбедно учествовање у саобраћају.
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Предлог за решавање наведених проблема је у реформи система обуке, са
циљем прилагођавања кандидатима који похађају теоријску обуку. Предложена
решења су:
 повећати фонд часова за идентификоване тематске целине;
 другачији приступ преношења знања кандидатима за тематске целине,
које им се чине неинтересантне и које им доносе проблеме приликом
припреме теоријског испита;
 спречити учење питања напамет, сваку нејасноћу решити преко реалне
ситуације;
 смањити проценат возача који сматрају да нису спремни за безбедно
учествовање у саобраћају, обезбедити додатне часове за такве
кандидате;
 спровести додатну едукацију предавача;
 унапређење метода за спровођење теоријске наставе.
Решење у којем леже највећи потенцијали за решење овог проблема јесте да се
теоријска настава спроводи само у једном центру у оквиру локалне заједнице, као
што су на пример саобраћајне школе или други центри који би се бавили само
спровођењем теоријске обуке. Оваквим начином спровођења теоријске наставе
свака локална заједница би дефинисањем стручне установа која се бави само овом
облашћу добила додатну одговорност. Поред стандардне теоријске обуке потребно
би било додатним акцијама повремено унапређивати знања и ставове младих
возача.
Након овог пилот истраживања уочени су одређени проблеми па би требало
спровести истраживање на већој популацији и дефинисати све уочене проблеме,
као и предлог мера за њихов решавање. У области теоријске обуке налазе се
велики потенцијали за унапређење безбедности саобраћаја у локалној заједници, а
посебно за унапређење безбедности младих возача јер они чине најкритичнију
групу учесника у саобраћају.
5.
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УТИЦАЈ ТЕСТИРАЊА ПСИХОФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
THE IMPACT OF TESTING OF PSYCHOPHYSICAL ABILITIES OF
PROFESSIONAL DRIVERS ON TRAFFIC SAFETY
Милан Савићевић1, Стеван Милошевић2, Момчило Матијашевић3
Резиме: Већина стручњака из области безбедности саобраћаја сложна је у чињеници да је
људски фактор најодговорнији за настанак саобраћајних незгода. Многи аутори доказали су
утицај психофизичких способности на понашање возача у саобраћају. Док многе земље
уводе обавезу тестирања психофизичких способности возача као обавезу код издавања
дозвола професионалним возачима или код обнављања возачких дозвола лицима којима је
претходно била одузета, у Србији оваква пракса не постоји. Ипак, поједине компаније које
поседују возни парк и чија делатност подразумева и саобраћај, при селекцији возача
прибегавају тестирању њихових психофизичких способности. Циљ овог рада је управо да
прикаже искуства компаније која се бави превозом опасних материја у тестирању
психофизичких способности професионалних возача применом Vienna Test System-a и
утицај који овакав вид селекције возача може имати на безбедност саобраћаја.
Кључне речи: тестирање, психофизичке способности, Vienna Test System, возачи
Abstract: Most experts in the field of traffic safety agree with the fact that the human factor is the
most responsible for the occurrence of traffic accidents. Many authors have demonstrated the
influence of psychophysical characteristics on driver’s behavior in traffic. While many countries
impose an obligation of testing the driver’s psychophysical abilities when issuing licenses for
professional drivers or when issuing a driver's license which was previously revoked, in Serbia this
practice does not exist. However, some companies that own fleet and whose business involves the
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transportation, in the process of selection of drivers, used to test their psychophysical abilities. The
aim of this paper is to present the experience of the company that is transporting hazardous
materials in testing of psychophysical abilities of professional drivers using the Vienna Test System
as well as the impact that this type of driver’s selection can have on road safety.
Keywords: testing, psychophysical abilities, Vienna Test System, drivers

1.

УВОД

Многи аутори који се баве безбедношћу саобраћаја у својим радовима истичу
чињеницу да је људски фактор заправо најодговорнији или један од
најодговорнијих за настанак саобраћајних незгода, као и да је потребно урадити
све како би се возачи учинили што безбеднијим (Reason et al., 1990; Sagberg, 1999 ;
Connor et al. 2001 ; Alvarez and Fierro, 2008 ; Staubach, 2009). Проблем небезбедних
возача инспирисао је многе ауторе да се посвете овој тематици, посебно утицају
психофизичких способности и психолошких карактеристика возача на безбедно
учешће у саобраћају. Тако су Taubman-Ben-Ari and Yehiel (2012) показали
директну везу између психолошких карактеристика возача и понашања у
саобраћају. Fairclough et al. (2006) и Cai and Lin (2011) су показали да анксиозни
возачи праве много више грешака у саобраћају, док више аутора истиче да су
возачи са повишеним нивоом беса и агресивности склони вожњи великим
брзинама, као и агресивном понашању према другим учесницима у саобраћају
(Deffenbacher et al., 2003 ; Shinar and Compton, 2004 ; Stephens and Groeger, 2009 ;
Roidl et al., 2014). С обзиром да је више студија показало да одређени елементи
психофизичких карактеристика возача утичу на њихово безбедно учешће у
саобраћају, поставило се питање да ли је потребно спроводити тестирања
психофизичких карактеристика возача пре њиховог укључивања у саобраћај тј.
могу ли се оваквим тестовима идентификовати небезбедни возачи склони
саобраћајним незгодама.
У више европских земаља, попут Аустрије, Пољске и других, закони који
регулишу област безбедности саобраћаја, уводе обавезу тестирања психофизичких
способности возача у појединим случајевима као на пример приликом издавања
нове возачке дозволе возачима којима је претходна била одузета, затим приликом
издавања дозволе професионалним возачима или у случају обнављања возачке
дозволе старијим возачима за које се посумња да више нису психофизички
способни за безбедно управљање возилом (Chaloupka-Risser, 2005 ; Luczak and
Tarnowski, 2014).
Иако у Србији не постоји законски дефинисана обавеза тестирања
психофизичких способности професионалних возача, поједине компаније
самостално организују тестирања својих возача било у случају селекције при
пријему нових возача, било у случају тестирања постојећих возача како би се из
саобраћаја елиминисали возачи који више нису психофизички способни за
безбедно управљање возилима и на тај начин смањиле штете за компанију које
настају услед саобраћајних незгода.
Основни циљ овог рада био је да се изврши тестирање психофизичких
способности професионалних возача теретних возила у једној транспортној
компанији која се бави превозом опасних материја како би се упоредили резултати
оних возача којима се догодила саобраћајна незгода са резултатима возача који
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нису имали саобраћајних незгода. На овај начин циљ је био испитати да ли постоји
разлика у резултатима ове две категорије возача и самим тим утврдити да ли се
тестовима психофизичких способности возача могу идентификовати возачи са
повећаним ризиком од настанка саобраћајне незгоде.

2.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Постоје различите врсте психолошких тестова којима се могу утврдити како
возачеве способности за управљање возилом тако и његов профил личности. За
потребе овог тестирања психофизичких способности возача коришћен је Vienna
Test System. Овај систем тестова подразумева тестирање возача на посебним
конзолама повезаним за рачунар. Тестирање се састоји од две групе тестова и то:

из Vienna Test System HR врсте тестова, група тестова SAROAD (Safety
Assessment Road), којима се мере психофизичке способности возача за
безбедно управљање возилом

из Vienna Test System TRAFFIC врсте тестова, група тестова PERSROAD
(Driver Personality Factors Road), којима се мере психолошке
карактеристике возача за безбедно учешће у саобраћају

Слика 1. Конзола Vienna Test System-а за тестирање психофизичких способности
возача (Schuhfried, 2014)

У оквиру SAROAD групе тестова постоји пет различитих тестова за мерење
различитих елемената психофизичких способности возача за безбедно управљање
возилом, а то су (Hajderpašić, 2014 ; Schuhfried, 2014):
AMT (Adaptive Matrices Test) – Тест адаптивних матрица. Овим тестом се мери
општи фактор интелигенције, односно способност невербалног логичког
резоновања.
COG (Cognitrone) – Тест концентрације. Овим тестом врши се процена
селективне пажње и нивоа концентрације кроз задатке препознавања сличности
међу фигурама.
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DT (Determination Test) – Тест реактивне толеранције на стрес. Овим тестом
мери се реактивна толеранција на стрес у ситуацијама које захтевају
континуиране, брзе и променљиве одговоре на визуелне и аудитивне стимулансе
који се брзо смењују.
RT (Reaction Test) – Тест реаговања. Овим тестом мери се време које је
потребно особи да реагује на одређени стимулус (сигнал), као и време које је
потребно да ту реакцију у потпуности спроведе у дело. На тај начин добијају се
две измерене вредности: просечно време реакције и просечно моторно време.
ATAVT (Adaptive Tachistoscopic Perception Test) –Тест стицања прегледа.
Варијабла која се мери овим тестом је стицање прегледа.
У оквиру PERSROAD групе тестова постоје три теста којима се мере особине
личности возача које су битне за безбедно учешће у саобраћају, а то су
(Hajderpašić, 2014 ; Schuhfried, 2014):
VIP (Driving specific Item Pool). VIP тестом се мере склоности особе ка
специфичним понашањима која су релевантна за учешће у саобраћају. Варијабле
које се мере овим тестом су агресивна интеракција и емоционална вожња.
IVPE (Inventory of Driving-related Personality Traits). Овим тестом мере се
димензије личности које су релевантне за вожњу и понашање у саобраћају, а
односе се на емоционалну стабилност и спремност да се поштују правила.
Варијабле које се мете су: емоционална стабилност, осећај одговорности и
самоконтрола.
WRBTV (Vienna Risk Taking Test). Овим тестом се мери степен субјективно
прихватљивог ризика у саобраћајним ситуацијама. Главна варијабла која се мери
јесте склоност ка преузимању ризика.
За потребе овог истраживања коришћени су резултати тестираних возача у
виду перцентилних скорова. Према препоруци компаније Schuhfried, и на основу
самог софтвера Vienna Test System-а, резултати се тумаче на начин који је приказан
у Табели 1.
Табела 1. Табела 1. Тумачење резултата у виду перцентилних скорова Vienna Test
System-а (Hajderpašić, 2014 ; Schuhfried, 2014)

Опсег
0-15
16-24
25-75
76-84
85-100

Тумачење
Испод просека
Нижи просек
Просек
Виши просек
Изнад просека

У оквиру SAROAD групе тестова софтвер Vienna Test System-а сам рачуна
укупан резултат тзв. Fit-score који узима вредности између 0 и 1000 и показује
укупно остварени резултат у оквиру ове групе тестова односно представља меру
психофизичке способности возача за безбедно управљање возилом (нпр. возач који
је на свим тестовима у оквиру SAROAD групе тестова остварио резултат од 100
перцентила имаће Fit-score 1000).
За PERSROAD групу тестова софтвер не врши калкулацију укупног резултата,
па је за потребе овог рада у циљу добијања јединствене мере особина личности
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возача које су битне за безбедно учешће у саобраћају калкулација извршена на
начин приказан Формулом 1.
(1)

𝑃𝐸𝑅𝑆𝑅𝑂𝐴𝐷𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = ЕС + ОД + СК + СПР − АИ − ЕВ







ЕС – резултат остварен у тесту који мери емоционалну стабилност
ОД – резултат остварен у тесту који мери осећај одговорности
СК – резултат остварен у тесту који мери самоконтролу
СПР – резултат остварен у тесту који мери склоност ка преузимању
ризика
АИ – резултат остварен у тесту који мери агресивну интеракцију
ЕВ – резултат остварен у тесту који мери емоционалну вожњу

Вредности АИ и ЕВ се одузимају зато што су ово једини резултати тестова за
које важи да што су виши то су негативнији. На овај начин израчунат, PERSROAD
score може узимати вредности од -200 до 400. За потребе овог истраживања
тестирани су сви возачи запослени у компанији која се бави превозом опасних
материја (185 њих). Дескриптивна статистика узорка приказана је у Табели 2, где
је, поред година старости возача, година њиховог возачког искуства, просечне
годишње пређене километраже, приказана и индивидуална вредност ризика која је
израчуната према Формули 2.
Табела 2. Дескриптивна статистика узорка
Минимум Максимум
Године старости
Године возачког искуства
Годишња километража
Вредност ризика

ВР = НК +






3.

25
5
22.016
0,047

УН
1
+
ГВИ ∙ ПГК ГВИ ∙ ПГК

62
36
68.172
1,799

Просек

Стандардно
одступање

42,24
21,38
43.689
0,233

7,087
7,411
9.177,77
0,308

(2)

ВР – вредност ризика
НК – број незгода са кривицом возача (незгоде за које је одговоран
возач)
УН – укупан броја саобраћајних незгода4
ГВИ – године возачког искуства
ПГК – просечна годишња пређена километража у 100.000 km

РЕЗУЛТАТИ

За потребе овог истраживања тестирано је укупно 185 возача, чији су укупно
остварени резултати на тестовима описани дескриптивном статистиком и
приказани у Табели 3.
4

Све саобраћајне незгоде се односе само на оне у којима су возачи управљали теретним возилима.
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Максимум

Просек

Стандардно
одступање

Асиметрија
расподеле*

Спљоштеност
расподеле**

Логичко повезивање
Концентрација
Реактивна толеранција
стреса
Моторна брзина
Брзина реаговања
Стицање прегледа
SAROAD Fit-score
Агресивна интеракција
Емоционални доживљај
вожње
Емоционална стабилност
Самоконтрола
Осећај одговорности
Склоност ка преузимању
ризика
PERSROAD score

Минимум

Табела 3. Дескриптивна статистика за остварене резултате тестираних возача

2
3
2

99
100
98

53,56
58,61
39,12

27,366
26,098
19,868

-0,173
-0,319
0,584

-1,112
-1,012
0,028

7
6
1
163
8
6

99
99
99
922
99
97

59,55
51,24
48,86
518,23
43,14
52,23

22,540
21,551
25,827
134,117
26,324
27,413

-0,163
0,076
0,160
-0,163
0,281
-0,047

-0,969
-0,845
-1,184
-0,005
-1,001
-1,392

2
2
2
1

92
97
96
100

59,84
69,40
69,58
66,45

23,800
24,716
26,155
27,667

-0,396
-1,131
-1,103
-0,605

-0,666
0,537
0,390
-0,714

-52

334

169,90

78,403

-0,516

-0,298

* Стандардна грешка 0,179
**Стандардна грешка 0,355

Од укупног броја тестираних возача 140 њих никада ниje ималo саобраћајну
незгоду док је 45 возача имало једну или више саобраћајних незгода (5 њих је било
одговорно за изазивање саобраћајне незгоде, у осталим случајевима одговорност је
била на страни других учесника незгоде). Како би се извршило поређење резултата
возача којима се догодила саобраћајна незгода и оних којима се није догодила ни
једна саобраћајна незгода примењен је т-тест независних узорака којим се пореде
средње вредности резултата ових група возача које су остварили на сваком тесту,
као и средње вредности SAROAD Fit-score и PERSROAD score.
Из Табеле 4 у резултатима т-теста може се видети да је при поређењу резултата
возача са и без саобраћајних незгода (односно средњих вредности резултата ове
две групе возача) у свим случајевима забележено да је Sig.(2-tailed)>0,05 што
недвосмислено указује да међу резултатима возача којима се догодила саобраћајна
незгода и возача којима се није догодила саобраћајна незгода нема значајних
разлика.
У Табели 3 приказана је и вредност ета-квадрата (η2) која показује који је део
варијансе у зависној променљивој објашњен независном променљивом.
Једноставније речено ета-квадрат показује величину разлика између резултата
групе возача којима се догодила саобраћајна незгода и групе возача којима се није
догодила саобраћајна незгода. Cohen (1988) даје смернице за тумачење ове
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величине, па се тако вредности ета-квадрата тумаче на следећи начин: 0,01 – мали
утицај; 0,06 – умерен утицај и 0,14 – велики утицај.
Сходно овом тумачењу може се закључити не само да разлика међу
резултатима свих тестова (и из SAROAD и из PERSROAD групе тестова) није
значајна, већ да је иста изузетно мала. Највећа разлика забележена је код логичког
повезивања η2=0,0210 али и она спада у домен малих разлика.
Табела 4. Резултати Т-теста независних узорака

Средња
вредност
разлике

Станд. грешка

29,975 -1,980 0,051

-9,212

4,653

-18,392 -0,032 0,0210

56,64

26,335

64,71

24,636 -1,815 0,071

-8,068

4,445

-16,837

0,701 0,0177

40,29

20,049

35,51

19,059 1,406 0,161

4,775

3,396

-1,925

11,474 0,0107

58,96

22,736

61,38

22,070 -0,624 0,534

-2,413

3,869

-10,047

5,220 0,0021

52,54

21,521

47,22

21,381 1,443 0,151

5,313

3,682

-1,951

12,578 0,0113

48,88

25,997

48,80

25,580 0,018 0,986

4,438

-8,677

8,835 0,0000

Sig. (2-tailed)

60,53

t

26,194

Станд. одст.

Просек

Границе
интервала
разлике са 95% η2
вероватноће

51,32

Просек

Логичко
повезивање
Концентрација
Реактивна
толеранција стреса
Моторна брзина
Брзина реаговања
Стицање прегледа
SAROAD Fit-score
Агресивна
интеракција
Емоционални
доживљај вожње
Емоционална
стабилност
Самоконтрола
Осећај
одговорности
Склоност ка
преузимању
ризика
PERSROAD score

т-тест

Станд. одст.

Возачи без СН Возачи са СН

514,37 132,834 530,22 138,867 -0,689 0,492

0,079
-15,851

Доња Горња

23,016 -61,261 29,559 0,0026

43,35

26,034

42,49

27,497 0,190 0,849

0,861

4,523

-8,062

9,785 0,0002

53,47

27,474

48,36

27,160 1,090 0,277

5,116

4,695

-4,148

14,379 0,0065

59,32

23,209

61,44

25,761 -0,520 0,604

-2,123

4,087

-10,186

5,940 0,0015

71,08

23,538

64,18

27,706 1,637 0,103

6,901

4,216

-1,418

15,220 0,0144

70,59

26,086

66,47

26,417 0,919 0,359

4,119

4,484

-4,728

12,966 0,0046

65,61

27,268

69,07

29,032 -0,729 0,467

-3,460

4,747

-12,826

5,907 0,0029

169,77

75,160

170,31 88,655 -0,040 0,968

-0,540

13,472 -27,120 26,041 0,0000

Како би се што прецизније утврдила веза између резултата које су возачи
постигли на тестирању и њиховог ризика да им се догоди саобраћајна незгода,
испитана је корелација између ова параметра. У Табели 5 приказани су
коефицијенти корелације и детерминације који објашњавају везу између
израчунатог ризика возача да им се догоди саобраћајна незгода и резултата које су
возачи остварили на тестовима из SAROAD и PERSROAD групе тестова.
Cohen (1988) даје смернице и за величину корелације, па тако уколико R узима
вредности између 0,10 и 0,29 сматра се да постоји мала корелација. За вредности
између 0,30 и 0,49 сматра се да постоји средња корелација, док се за вредности од
0,50 до 1 сматра да постоји велика корелација. На основу ових смерница може се
закључити да између резултата SAROAD и PERSROAD групе тестова које су
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возачи остварили и њиховог индивидуалног ризика да им се догоди саобраћајна
незгода постоји веома мала корелација.
Табела 5. Корелација између резултата возача остварених на тестовима из
SAROAD и PERSROAD групе тестова и

SAROAD Fit-score
PERSROAD score

4.

Пирсонов коефицијент
корелације (R)
-0,131
-0,142

Sig. (2-tailed)
0,076
0,054

Коефицијент
детерминације (R2)
0,017
0,020

ДИСКУСИЈА

Основни циљ овог рада био је да се изврши тестирање психофизичких
способности професионалних возача теретних возила у једној транспортној
компанији која се бави превозом опасних материја како би се упоредили резултати
оних возача којима се догодила саобраћајна незгода са резултатима возача који
нису имали саобраћајних незгода и увидело да ли међу резултатима ове две групе
возача има разлика.
Применом т-теста независних узорака утврђено је да између резултата тестова
психофизичких способности професионалних возача теретних возила који су
учествовали у саобраћајној незгоди и оних који никада нису учествовали у
саобраћајној незгоди нема значајних разлика. Овакав начин поређења резултата
тестова психофизичких способности ове две групе возача има недостатак који се
огледа у чињеници да исти не узима у обзир индивидуални ризик сваког возача тј.
не прави разлику између возача који имају више година возачког искуства и више
пређених километара (а самим тим мањи ризик за учешће у саобраћајној незгоди)
и оних који имају мање возачког искуства са мањом пређеном километражом (и
већим ризиком).
Како би се овај недостатак отклонио направљен је модел за рачунање
индивидуалног ризика возача који узима у обзир број саобраћајних незгода у
којима је возач учествовао (са нагласком на незгоде за које је одговоран возач за
којег се вредност ризика рачуна), као и године возачког искуства и просечну
годишњу пређену километражу. Након тога, испитана је корелација израчунатих
вредности индивидуалног ризика возача и укупних резултата које су возачи
остварили на тестовима из SAROAD и PERSROAD групе тестова. Испоставило се
да између резултата (и из SAROAD и из PERSROAD групе тестова) и израчунатих
вредности ризика возача постоји јако мала корелација. Овакви резултати су само
потврдили резултате т-теста.
На основу добијених резултата може се извести закључак да се тестирањем
психофизичких способности возача не може прецизно одредити ризик неког
возача за учешће у саобраћајној незгоди. Овакви резултати су у складу са
резултатима више студија које су идентификовале факторе који имају највећи
утицај за настанак саобраћајних незгода, али психофизичке способности возача
нису међу њима. Тако на пример Knipling et al. (2011) закључује да на безбедну
вожњу пре свега утичу навике у понашању, избори и тренутно емоционално стање
возаче, пре него њихове психофизичке способности. Leka et al. (2014) истичу да
највеће ризике по безбедност изазива вршење притиска на возаче.
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У студији Mooren et al. (2014) истичу неколико фактора који у највећој мери
утичу на безбедност у превозу теретним возилима као што су практичне обуке
безбедне вожње, рутирање и планирање траса кретања возила, техничка
исправност возила и временски услови, али не и психофизичке способности
возача. И Chang and Chien (2013) су се бавили испитивањем узрока настанка
незгода и тежине последица истих са више аспеката и установили су да је вожња
под дејством алкохола главни фактор који утиче на настанак незгода у којима су
учествовали возачи теретних возила. Ниједна од ових студија није истакла
психофизичке способности возача као фактор који у већој мери утиче на
безбедност у превозу теретним возилима.

5.

ЗАКЉУЧАК

Резултати тестирања психофизичких способности професионалних возача
теретних возила, односно спроведене анализе тих резултата недвосмислено
указују на чињеницу да између резултата возача којима се догодила саобраћајна
незгода и резултата возача којима се никада није догодила саобраћајна незгода
нема статистички значајних разлика. То значи да висок резултат на тестовима
психофизичких способности возача није гарант да ти возачи неће доживети
саобраћајну незгоду. На овај начин, може се закључити да је јако тешко
идентификовати возача који има мањи ризик од настанка саобраћајних незгода на
основу тестова психофизичких способности. Тестирањем психофизичких
способности возача се може утврдити који возач има боље вештине за безбедно
управљање возилом и безбедно учешће у саобраћају, али то очигледно не значи да
тај возач има и значајно мањи ризик да доживи саобраћајну незгоду.
Иако се у овом раду показало да се тестовима психофизичких способности
возача не могу прецизно идентификовати возачи који би потенцијално могли да
доживе саобраћајну незгоду, свакако је неопходно извршити неки облик селекције
возача. Многи аутори управо истичу неопходност селекције возача на основу
њихових психофизичких карактеристика за безбедно управљање возилом и
безбедно учешће у саобраћају (Bucchi et al., 2012 ; Anitei et al., 2014). ChaloupkaRisser (2005) истиче да ће неки вид селекције возача увек морати да се спроведе,
као и да ће свака селекција бити лошија од оне коју би спровели психолози на
основу тестова психофизичких карактеристика кандидата за возаче. У том случају
неопходно је изабрати проверене тестове, посебно када се ради о тестирању
професионалних возача.
Применом Vienna Test System-а могу се на поуздан и прецизан начин
идентификовати возачи који имају добре психофизичке способности за безбедно
управљање возилом и безбедно учешће у саобраћају, али оно што би свакако
требало узети у обзир, а што се показало у овом раду, је и чињеница да добре
психофизичке способности возача не значе директно и мањи ризик у саобраћају.

6.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАВОВА МЛАДИХ ВОЗАЧА О УТИЦАЈУ
ЕНЕРГЕТСКИХ НАПИТАКА НА ВОЖЊУ И СУБЈЕКТИВНОГ
ОСЕЋАЈА УМОРА У ТОКУ ВОЖЊЕ
COMPARATIVE ANALYSIS OF YOUNG DRIVERS ATTITUDES ON
THE IMPACT OF ENERGY DRINKS ON DRIVING AND SUBJECTIVE
FEELING OF FATUGUE
Милан Вујанић1, Далибор Пешић2, Борис Антић3, Јелица Давидовић4
Резиме: С обзиром на чињеницу да се у свету око 50% саобраћајних незгода код
професионалних возача догоди као последица умора, у последње време умор се сврстава међу
главне индикаторе безбедности саобраћаја. Тренутно је утврђивање нивоа умора тешко без
одговарајућих детектора који су у фази развоја.
Циљ овог рада је да се утврде ставови младих возача о утицају енергетских напитака на
њихову вожњу и да се изврши упоредна анализа са ставовима младих професионалних
возача о субјективном осећају умора и мерама које предузимају за његово отклањање, како
би се утврдило да ли време управљања моторним возилом и пређена километража имају
утицаја на ставове и субјективни осећај поспаности.
На основу резултата предложити адекватне мере на нивоу локалне заједнице, а у циљу
подизања нивоа безбедности саобраћаја на националном нивоу.
Кључне речи: умор, енергетски напици, професионални возачи, млади возачи, безбедност
саобраћаја
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Abstract: Given the fact that 50% of traffic accidents with professional drivers around the world
occurs as a result of fatigue, nowadays fatigue is ranked among the main road safety indicators.
Currently it is difficult to determine the level of fatigue without corresponding detectors which are
under development.
The aim of this paper is to indicate young drivers' attitudes about the impact of energy drinks on
their driving and to perform a comparative analysis of the attitudes of young professional drivers on
the subjective feeling of fatigue and measures taken for its removal, in order to determine whether
the time of driving a motor vehicle and distance traveled have influence on the attitudes and
subjective feeling of drowsiness.
According to the results appropriate measures should be proposed at the community level, and the
level of road safety should be raised at the national level.
Keywords: fatigue, energy drinks, professional drivers, young drivers, road safety

1.

УВОД

Вожња је сложен задатак који захтева бројне вештине. Аустралијски парламент
указује да се 20-30% свих саобраћајних незгода догоди због менталног умора (The
Parliament of the Commonwealth of Australia, 2000). Connor et al. (2001) указују да су
ове врсте незгода посебно изражене код професионалних возача. Последњих година
се доста ради на испитивању најбољих начина за једноставну детекцију умора, као
и најефикаснијих мера за отклањање умора. Philip et al. (2005) закључују да умор
може равноправно да се изучава у реалним и симулираним условима. Доста
истраживања о утицају умора на возаче се заснива на симулаторима вожње
углавном због тога што се ради о контролисаним условима, јефтином и безбедном
приступу.
Wu and Chen (2008) развили су систем за детекцију умора који ради на принципу
фази логике. Принцип рада предложеног система заснива се на анализи слика лица
које указују на поспаност или смањену пажњу са циљем спречавања саобраћајних
незгода. Слике лица се добијају помоћу CCD камере која је постављена на
инструмент табли. Предложени су фази логички алгоритам и закључак за
утврђивање степена умора на основу учесталости и трајања затварања очију и
сходно томе упозорава се возач. Експеримент је спроведен да се процени утицај
предложеног система за утврђивање поспаности под различитим околностима.
Резултати експеримента указују да је предложени систем ефикасан за повећање
безбедности возача.
Студија коју су спровели Sun et al, (2012) у Кини заснива се на систему за
детекцију умора који ради на принципу детекције лица и очију. Идентификује се
положај очију (отворене, полуотворене и затворене) и позиције уста. Коришћен је
алгоритам за добијање излазног резултата. Систем детектује када је возач уморан,
искључен или му је смањена пажња и активира аларм у циљу упозорења возача.
Међутим, резултати нису задовољавајући уколико возач носи сунчане наочаре или
много помера главу јер не могу да се локализују очи.
Дакле, годинама уназад се ради на развоју система за детекцију умора који ће
упозорити возаче када постоји претња да ће заспати у току вожње, међутим још тај
систем није за масовну употребу, посебно на нашим просторима. Схватајући значај
умора, посебно код професионалних возача потребно је спровести низ
превентивних мера како би се утицало на возаче, посебно младе, професионалне
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возаче. Највећи проблем представљају возачи камиона, који раде у продуженим
сменама (Vargas et al., 2014). Perez-Chada et al., (2005) указују да је просечно време
спавања возача камиона током радних дана 3,76, а да је у 84,7% радних дана смена
дужа од 12 сати.
У данашње време друштвени живот се ставља испред здравља, многи возачи,
посебно млади мало воде рачуна о количини и квалитету свог сна. Овај проблем је
највише изражен код младих професионалних возача. Према Давидовић (2013)
старији возачи више спавају од млађих, док 70% младих 26-35 година сматра да има
одличан квалитет сна, за разлику од старијих возача који се жале да имају лош
квалитет сна.
Млади возачи, код којих је смањена количина сна у претходној ноћи на 5 сати и
који су тог поподнева возили константно 2 сата на монотоном путу, у симулатору
вожње, могу да доживе различите нивое поспаности који се могу значајно смањити
са 200 mg кофеина (Horne and Reyner, 1996; Reyner and Horne, 1997, 2000).
Horne and Reyner, (2000) су показали да у поподневној вожњи, након ноћи у
којој је редукована количина сна код младих возача, 250 ml енергетских напитка
доводи до смањења субјективне поспаности и инцидената. Као контролни напитак
коришћен је исти напитак без кофеина, таурина и глукуронолактона, што
побољшава перформансе енергетских напитака због ових састојака. Иако је кофеин
главни у овом случају, евидентирано је да 1 грам таурина такође смањује умор.
Нажалост, контролни напитак је имао обрнути ефекат јачања поспаности, али није
утврђено који од састојака има то својство.
Имајући у виду наведене чињенице циљ овог рада је да се утврде ставови младих
возача о утицају енергетских напитака на њихову вожњу и да се изврши упоредна
анализа са ставовима младих професионалних возача о субјективном осећају умора
и мерама које предузимају за његово отклањање, како би се утврдило да ли време
управљања моторним возилом и пређена километража, као и просечна количина сна
имају утицаја на ставове и субјективни осећај поспаности. Тек познавањем
постојећег стања могу се предложити адекватне мере за унапређење безбедности
саобраћаја.
2.
2.1.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Изглед истраживања

За потребе овог рада спроведено је анкетно истраживање које се састојало из две
фазе. Прва фаза се односи на испитивање професионалних возача о субјективном
осећају умора и мерама које предузимају за његово отклањање. Друга фаза је
испитивање возача о утицају енергетских напитака на њихову вожњу. На основу
резултата истраживања која су у складу са бројним страним истраживањима млади
возачи најчешће конзумирају енергетске напитке и кофеин у циљу елиминисања
умора. Са друге стране, професионални возачи су најзаступљенији у саобраћају, а
самим тим и највише изложени умору. На основу тога аутори су одлучили да из
укупног узорка издвоје само младе возаче, односно младе професионалне возаче и
направе упоредну анализу њихових ставова. Циљ је да се на основу субјективних
ставова испитаника утврде њихово знање и свест о умору и последицама које носи
са собом.
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Истраживање је спроведено у другој половини 2014. године на територији
Републике Србије. Након прикупљања података формиране су базе података у
програму SPSS Statistics 20.0.
Као основно ограничење студије треба навести субјективност возача приликом
попуњавања упитника.
2.2.

Учесници

Узорак чини 248 возача старости до 30 година, од којих је 90 професионалних
возача изабраних случајним узорком, тако што су анкетирани на улици на
територији Републике Србије. Учесници су добровољно попуњавали упитник. У
укупном узорку било је 85 (34%) жена и 163 (66%) мушкараца. Овде треба
напоменути да су жене као професионални возачи веома мало заступљене на
простору истраживања и зато су искључене из анализе.
2.3.

Статистика

Статистичка анализа података извршена је у програму SPSS Statistics 20.0.
Нормалност дистрибуције испитана је помоћу Колмогоров – Смирновог теста и
утврђено је одступање свих посматраних променљивих од нормалне расподеле, тако
да су коришћени непараметарски тестови.
Од непараметарских тестова коришћени су Пирсонов Хи-квадрат тест
независности и Кускал-Валисов тест.
С обзиром на то да је Колмогоров-Смирновим тестом утврђено одступање од
нормалне расподеле за испитивање корелације између посматраних сати рада и сна
коришћен је Спирманов коефицијент корелације ранга.
Постављена је нулта хипотеза (H0) која гласи: Не постоји статистички значајна
разлика између група и радна хипотеза (Ha) која гласи: постоји статистички значајна
разлика између група. Праг статистичке значајности (α) постављен је на 5%. Према
томе, уколико је p≤0,05, одбацује се H0 и прихвата Ha. Уколико је p>0,05 прихвата
се H0.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Општа анализа

Случајним избором анкетирано је 248 возача млађих од 30 година који су
добровољно пристали да учествују у истраживању. Жене чине 34% анкетираних,
док су 36% од свих анкетираних професионални возачи, али пошто су жене као
професионални возачи веома мало заступљене на простору истраживања искључене
су из анализе.
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3.2.

Анализа ставова младих возача о утицају енергетских напитака и
кофеина

На основу анализе ставова младих возача утврђено је да возачи који више возе
(> 1.600 km месечно) сматрају да их енергетских напици чине одморнијим (28%),
док је 29% изјавило да их кофеин чини нервознијим.
Према добијеним резултатима може се закључити да млади возачи који возе
преко 1.600 km месечно сматрају да енергетски напици позитивно утичу на њихову
вожњу, док их кофеин чини нервознијим.
Како би се утврдило да ли пређена километража има утицај на учесталост
конзумирања енергетских напитака и кофеина спроведен је Крускал-Валисов тест.
Посматране су две променљиве. Једна категоријска, која се односила на пређену
километражу и једна непрекидна (скала процене). Резултати показују да не постоји
статистички значајна веза између пређене километраже и учесталости конзумирања
енергетских напитака (χ2 = 8,832 p = 0,065), као ни кофеина (χ2 = 1,901, p = 0,754).
Табела 1. Ставови младих возача о утицају енергетских напитака и кофеина на
њихову вожњу, према месечној пређеној километражи

Изјава
Енергетски
напици
чине да се
осећам
Кофеин
чини да се
осећам

3.3.

Километража
Осећај
одморније

<
400
km
16%

400-800
km

801-1.200
km
11%

1.2011.600
km
17%

>
1.600
km
28%

23%

смиреније

6%

5%

0%

0%

0%

нервозније

11%

5%

44%

0%

0%

одморније

31%

36%

11%

17%

14%

смиреније

22%

14%

11%

0%

0%

нервозније

8%

5%

0%

0%

29%

Анализа само-пријављеног осећаја умора професионалних возача

Утврђена је статистички значајна веза између мера које се предузимају за
елиминацију поспаности и учесталости појаве сна у току вожње, међутим резултати
спроведеног Пирсоновог Хи-квадрат теста показују да постоји велики број празних
ћелија, тако да ови резултати не би били меродавни. Из тог разлога су из анализе
искључена сва поља која нису испуњавала критеријум ове анализе и као мере за
отклањање поспаности посматране су две најчешће коришћене конзумирање кафе
и слушање радија. Резултати Пирсоновог Хи-квадрат теста показују да постоји
статистички значајна разлика између учесталости осећаја поспаности у току вожње
и мере коју предузимају за отклањање поспаности (χ2 = 28,66, p<0,001).
На основу ове анализе може се закључити да возачи који као контра-меру за
поспаност слушају радио чешће осећају поспаност од возача који конзумирају
кофеин. Дакле, професионални возачи који конзумирају кофеин у циљу отклањања
поспаности имају мањи субјективни осећај поспаности.
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Када се анализира утицај километраже на избор мера утврђује се статистички
значајна веза. Резултати Пирсоновог Хи-квадрат теста показују да возачи који више
возе, значајно више (χ2=10,38, p=0,03) као меру користе конзумирање кофеина у
односу на слушање радија.
Пирсоновим Хи-квадрат тестом утврђена је статистички значајна веза између
месечне километраже и осећаја умора (χ2=64,72, p<0,001). Резултати показују да
возачи који више возе имају већи субјективни осећај умора.
3.4.

Анализа само-пријављеног времена рада и одмора

Средња вредност радних сати међу анкетираним професионалним возачима на
недељном нивоу је 40,89, као што је приказано у Табели 2. Стандардно одступање
је 7,99 што указује да возачи возе у границама законске регулативе. Законом о
безбедности саобраћаја регулисано је колико сати професионални возачи могу да
возе дневно. То време је 9, изузетно 11 сати. Као што је приказано у Табели 2, међу
анкетираним професионалним возачима има оних који не возе у складу са
законском регулативом.

Слика 1. Корелација између времена рада и одмора

Научници указују да је оптимално 6 до 8 сати сна у току 24 сата. Резултати
показују да професионални возачи у просеку оптимално спавају, међутим има и
оних који спавају недовољно. У ноћи пре незгоде знатно мање су спавали, у просеку
2 сата, што указује да рестрикција сна има утицаја на настанак незгоде.
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Табела 2. Средња вредност и стандардно одступање времена рада и одмора

Променљива
Колико сати недељно радите?
Колико просечно времена проведете возећи,
сваког дана?
Колико сати обично спавате (у току 24 h)?
Колико сати сте спавали у ноћи пре незгоде?

Mean
40,89

SD
7,99

8,44

5,68

6,42
2,00

1,87
4,68

Спирмановим коефицијентом корелације ранга утврђено је да постоји значајна
веза (p<0,05) између просечног дневног времена вожње и сна у ноћи пре незгоде,
корелација је негативна, средње јачине (-0,305). Дакле, са повећањем дневног
времена вожње сати сна код возача који су учествовали у незгоди се значајно
смањују. Резултати оцене нивоа значајности приказани су у Табели 3.
Табела 3. Ниво значајности Спирманове корелације ранга за време рада и одмора
Променљива

Колико сати
недељно
радите?
Колико
просечно
времена
проведете
возећи, сваког
дана?
Колико сати
обично спавате
(у току 24 h)?
Колико сати сте
спавали у ноћи
пре незгоде?

4.

Колико
сати
недељно
радите?
-

Колико
просечно
времена
проведете
возећи,
сваког дана?
0,142
-

Колико сати
обично
спавате (у
току 24 h)?

Колико сати
сте спавали у
ноћи пре
незгоде?

0,156

0,102

0,997

0,003

-

0,930
-

ДИСКУСИЈА

Млади возачи често занемарују ране, али и касне знаке умора и одлучују се да
крену на пут како њихов друштвени живот не би трпео. Horne и Reyner (2000) су у
својим бројним радовима указали да енергетски напици и кофеин могу значајно да
смање поспаност. Свакако треба имати у виду да уносом велике количине ових
напитака утицај може бити сличан утицају алкохола.
С обзиром на то да је у свету препознат проблем утицаја умора на безбедност
саобраћаја, јер се чак 50% незгода са професионалним возачима догађа услед умора,
као и да резултати овог истраживања потврђују да се са повећањем вожње развија
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умор предлаже се едукација, пре свега професионалних возача – као
најугроженијих у овој категорији. Руководиоци свих транспортних предузећа у
локалним заједницама треба да схвате значај ове теме за квалитет рада, али и углед
њихових компанија и реализују предложене мере.
Дакле, као хитне мере спровести едукацију руководилаца транспортних
компанија, а затим и свих, пре свега, младих професионалних возача на територији
Србије. Морају да схвате да се знаци умора не смеју игнорисати, као и да им се
укаже које мере имају утицаја на привремено отклањање умора.
Едукација треба да се састоји из више фаза. Прву фазу чине улазно тестирање и
групна предавања на нивоу компаније. Другу фазу чине радионица са малом групом
полазника. Трећа фаза су индивидуални разговори са професионалним возачима и
тестирање. На основу тестова утврдити њихове ставове пре и после едукације како
би се утврдио ефекат едукације и направиле евентуалне корекције за будуће обуке.
Предлаже се и додатно истраживање где би се укључили заинтересовани
професионални возачи. Циљ је да воде дневник спавања и уноса напитака који могу
деловати на поспаност.
Као дугорочна мера предлаже се уградња савремених детектора умора, како би
се спречило страдање професионалних возача, али и других учесника у саобраћају.
Као алтернатива предлаже се прибављање симулатора у оквиру компаније, где би
се пре почетка смене тестирали возачи и вршило прогнозирање на основу тренутног
нивоа умора и тежине издатог радног задатка да ли је возач способан да отпочне
смену и да ли је ризик од развоја умора прихватљив.
Треба нагласити да постоји значајна веза између просечног дневног времена
вожње и сна у ноћи пре незгоде, корелација је негативна, средње јачине (-0,305),
што значи да се са повећањем дневног времена вожње сати сна код возача који су
учествовали у незгоди значајно смањују. С обзиром на то да резултати показују да
су у ноћи пре незгоде возачи знатно мање спавали, у просеку 2 сата, закључује се да
рестрикција сна има утицаја на настанак незгоде. Имајући то у виду потребно је
указати им како то повећан број сати вожње утиче на рестрикцију сна и самим тим
на вероватноћу настанка незгоде.

5.

ЗАКЉУЧАК

На основу спроведеног истраживања закључује се да пређена километража нема
утицаја на учесталост једновременог конзумирања енергетских напитака и кофеина,
али има на избор сваког појединачног напитка (само енергетски напитак или само
кофеин), као и да количина сна има утицаја на субјективни осећај поспаности.
Такође је доказано да са повећањем дневног времена вожње сати сна се значајно
смањују од возача који су учествовали у незгоди.
Допринос овог рада је у томе што је доказано да се млади возачи који возе више
(више од 1.600 km месечно) боље осећају након конзумирања енергетских напитака,
него након конзумирања кофеина, а са друге стране да млади професионални возачи
као најчешће примењивану меру за отклањање поспаности наводе конзумирање
кофеина. Као и да количина и време спавања утичу на осећај умора. То указује да
треба утврдити да ли и количина сна у претходној ноћи утиче на субјективни осећај
при конзумирању енергетских напитака.
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Будућа истраживања усмерити на интервјуисање младих професионалних и непрофесионалних возача, оних који раде дневне и који раде ноћне смене у циљу
утврђивања њихових ставова о утицају кофеина и енергетских напитака у односу на
време спавања и количину сна, утицај окружења, како би се идентификовале групе
младих возача на које конзумирање енергетских напитака има позитиван утицај.
Циљ издвајања карактеристичне групе на коју енергетски напици позитивно
утичу је да се осталим младим возачима укаже да енергетски напици не отклањају
умор у свим ситуацијама.
6.
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Rezime: Statistički podaci o saobraćajnim nezgodama jasno pokazuju da je poslednjih godina broj
stradale dece u saobraćaju u R. Srbiji smanjen, ali i da je i dalje veliki u odnosu na zemlje u
okruženju. Opšte je poznato da edukacija dece predstavlja jedan od osnovnih načina kojim je
moguće uticati na ponašanje dece u saobraćaju. Inicijativa lokalne zajednice u postupku angažovanja
stručne i naučne javnosti od velike je važnosti u postupku unapređenja nivoa znanja o bezbednom
učešću dece u saobraćaju. U radu će biti analizirani i prikazani stavovi, znanja i ponašanja dece u
saobraćaju dobijeni putem ankete. Anketa je sprovedena sa učenicima osnovnih škola od prvog do
četvrtog razreda na teritoriji opštine Pirot, a sve u cilju kako bi se na osnovu utvrđenog nivoa znanja
izvršila adekvatna edukacija dece za bezbedno učešće u saobraćaju.
Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Deca u saobraćaju, Škola, Znanje, Stavovi
Abstract: Statistical data about traffic accidents clearly show that in recent years the number of
children killed in traffic Republic of Serbia is reduced, but it is still large compared to the
neighboring countries. It is well known that the education of children is one of the basic ways in
which it is possible to affect the behavior of children in traffic. The initiative of the local community
in the process of hiring professional and scientific public is of great importance in the process of
improving the level of knowledge on safe participation of children in traffic. The work will be
analyzed and presented attitudes, knowledge and behavior of children in traffic, and that attitudes
are obtained from the questionnaire. The survey was performed with primary school pupils from
first to fourth grade of primary school in the municipality of Pirot, all in order to be based on the
determined level of knowledge made adequate education of children for safe participation in traffic.
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1.

UVOD

Nije lako zakoračiti u svet odraslih. Jedan od prvih koraka dešava se u saobraćaju. Dete
razmatra mogućnosti, predviđa posledice i donosi odluke koje su, jedino u takvim
situacijama, potpuno ravnopravne sa odlukama odraslih.
Prerana samostalnost deteta u svetu saobraćaja često je sudbonosna. Deca su žrtve u
svakoj trećoj saobraćajnoj nezgodi. U 2013. godini zabeležen je najmanji broj poginule
dece u saobraćajnim nezgodama od kada se u Srbiji statistički prate podaci o saobraćajnim
nezgodama i posledicama. U toku 2013. godine poginulo je 11 najmlađih učesnika u
saobraćaju uzrasta do 14 godina.
Za razliku od broja poginule dece, broj povređene dece u periodu (od 2004. do 2013.
godine) ne beleži trend smanjenja,već je konstantan. U toku 2013. godine u saobraćajnim
nezgodama povređeno je 1.538 najmlađih učesnika u saobraćaju.
Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da najveći broj poginule dece zapravo
pogine u svojstvu putnika, onda kada se prevoze od strane roditelja ili drugih – starijih
učesnika u saobraćaju. U toku 2013. godine u svojstvu putnika poginulo je 45,5% od
ukupnog broja poginule dece, dok je u svojstvu putnika povređeno 48,6% od ukupnog
broja povređene dece. Deca ginu podjednako i kao pešaci (27,3%) i kao vozači bicikla
(27,3%).
2.

ČINIOCI KOJI UTIČU NA BEZBEDNOST DECE U SAOBRAĆAJU

Mnogi roditelji su zabrinuti za bezbednost svoje dece u saobraćaju. Najefikasniji način
da pobede ovu brigu je edukacija dece o njihovoj ulozi u saobraćaju, o bezbednom kretanju
i poštovanju propisa, ali pre svega, o potrebi da budu oprezni. Imajući u vidu da prilikom
polaska u prvi razred osnovne škole, roditelji najviše vremena provode sa svojom decom
vodeći ih i dovodeći ih iz škole, njihovo poštovanje pravila i propisa saobraćaja je najbolji
primer deci da ugledajući se na njih čuvaju sebe kada samostalno počnu da učestvuju u
saobraćaju.
Međutim, roditelji često svoju decu prevode u neposrednoj blizini pešačkog
prelaza.Roditelji treba da postave i sebi pitanje: Kako se ponašaju i sami u saobraćaju? Da
li pretrčavaju na crveno? Da li prelaze ulicu van pešačkog prelaza? A kada su vozači? Da
li to sve isto rade i kada su deca sa njima?
3.

UTVRĐIVANJE ZNANJA I STAVOVA DECE U SAOBRAĆAJU OD
PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U PIROTU

Deca predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta najugroženiji su učesnici u
saobraćaju. U tom uzrastu deca se osamostaljuju kao pešaci ili vozači bicikla, rolera, sanki,
skejtova. Bez pratnje odraslih počinju da izlaze na igrališta, trotoare, obezbeđene i
neobezbeđene terene za igru na otvorenom prostoru, idu u prodavnicu, vrtić, školu i sl.
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Slika 1. Izgled ankete za decu 1. i 2. razreda
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1. Како долазите у школу?

2. Да ли се пешак који гура бицикл на
слици креће правилно?

3. Да ли је на слици понашање деце
исправно ?

ДА

ДА

НЕ

НЕ

4. Заокружите учеснике у саобраћају који се крећу неправилно.

5. Ко има првенство пролаза на овој слици?
А) Бициклиста број 1

Б) Бициклиста број 2
6. Самостално бицикл на јавним путевима сме да вози дете када напуни:
А) 9 година

В) 12 година

Б) 10 година

7. На предњем седишту аутомобила не сме да се превози дете млађе од
година старости.
8. На мопеду и мотоциклу не сме да се превози дете млађе од
година старости.
9. Организована колона пешака се креће
10. Уколико нема тротоара, којом
страном коловоза се пешак се креће?
А) левом
Б) десном

страном коловоза.

11. Семафор за пешаке има:
А) црвено, жуто и зелено светло
Б) црвено и зелено светло

Slika 2. Izgled ankete za decu 3. i 4. razreda
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U cilju utvrđivanja znanja i stavova dece u pogledu bezbednog učešča u saobraćaju
sprovedena anketa kojom je obuhvaćeno 333 deteta od prvog do četvrtog razreda osnovne
škole. Anketom su obuhvaćena 83 deteta prvog razreda ( četiri odeljenja), 71 dete drugog
razreda (tri odeljenja), 94 deteta trećeg razreda (četiri odeljenja) i 85 deteta četvrtog
razreda (četiri odeljenja). Izgled ankete koja je koriščena tokom istraživanja prikazana je
na slikama br. 1 i br.2.
4.

REZULTATI ANKETE
1. Kako deca treba da se prevoze u
automobilu?

2. Da li je dozvoljena igra na kolovozu?

8%

3%

92%

Tačno

97%

Netačno

3. Da li je dozvoljeno kretanje po kolovozu
kada ima trotoara?

Tačno

Netačno

4. Kod četvrtog pitanja su imali da
zaokruže pešake koji se krecu pravilno?
14%

25%

75%
86%
Tačno

Netačno

Tačno

Netačno

5. Kod petog pitanja su deca na slici
trebala da prepoznaju pešečki prelaz i da
kažu čemu služi?

6. Šta treba da urade pre nego što pređu
kolovoz?

0%

0%

100%

100%

Tačno

Netačno

Tačno

Netačno

Slika 3. Rezultati anketirane dece 1. i 2. razreda (154 deteta).
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2. Da li se pešak koji gura bicikl pravilno
kreće desnom stranom kolovoza?

3. Da li je dozvljena igra dece na kolovozu?
3%

40%

60%

97%
Tačno

Netačno

Tačno

4. Na slici je trebalo zaokružiti ko se od
učesnika u saobraćaju kreće nepravilno?

Netačno

5. Ko ima prvenstvo prolaza na slici
(pravilo desne strane)?

21%

41%

59%

79%

Tačno

Tačno

Netačno

6. Samostalno bicikl na javnim putevima
sme da vozi dete sa navršenih?

Netačno

7. Na prednjem sedištu automobia, ne sme
da se prevozi dete mlađe od?

16%
36%

64%
84%

Tačno

Netačno

Tačno

8. Na mopedu i motociklu ne sme da se
prevozi dete mlađe od?

Netačno

9. Organizovana kolona pešaka se kreće
kojom stranom kolovoza?
16%

36%

64%
84%

Tačno

Netačno

Tačno

Netačno

Slika 4. Rezultati anketirane dece 3. i 4. razreda ( 179 deteta).
226

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

Anketa je radjena u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ iz Pirota. Urađene su dve različite
ankete. Deca 1. i 2. razreda imala su jednu anketu sa 7 pitanja, a deca 3. i 4. razreda drugu
anketu sa 11. pitanja. Pored tih anketa, odrađena je sa svim učenicima jedna kratka usmena
anketa. Ankeiranje je trajalo po 15 minuta u svakom odeljenju.
Prema rečima upravnika Saobraćajno-školskog centra koji funkcioniše u okviru
Osnovne škole „Sveti Sava" iz Pirota, Dalibora Živkovića, najugroženija kategorija
mališana upravo je starosti od 7 do 14 godina. Zajedničko angažovanje roditelja, vaspitača
ali i lokalne zajednice, uz ozbiljan i sistematičan rad mogu da doprinesu ostvarenju
postavljenog cilja.
10. Ukoliko nema trotoara, kjom stranom
kolovoza se pešak kreće?

11. Semafor za pešake ima koliko svetla?

18%

25%

75%

Tačno

82%

Netačno

Tačno

Netačno

Slika 5. Rezultati anketirane dece 3. i 4. razreda ( 179 deteta).

Usmena anketa, osam pitanja na koja su odgovarala deca od 1. do 4. razreda, ukupno
333 deteta. Za ovu usmenu anketu je trebalo oko 5 minuta u svakom odeljenju. Rezultati
dobijeni ovom anketom nisu zanemarljivi. Npr. podaci da 45,9% dece prelazi ulicu van
pešačkog prelaza sa roditeljima, zatim preko 60% dece vozi samostalno bicikl na javnim
putevima, i često se vozi na motociklu, svakako su zabrinjavajući. Rezultati ankete
prikazani su na slici broj 6.

70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

Slika 6. Rezultati usmene ankete
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1-broj dece koja se često prevozi na prednjem sedištu (22,2%)
2-broj dece koja su bar jednom sedela u krilu vozača (32,4%)
3-broj dece koja se nikad ne vezuje pojasom u vozilu (26,2%)
4-broj dece koja sa roditeljima često prelazi kolovoz van pešackog prelaza (45,9%)
5-broj dece koja pretrčavaju kolovoz bez gledanja levo i desno (15,6%)
6-broj dece koja samostalno vozi bicikl na javnim putevima (65,7%)
7-broj dece koja se često vozi na motociklu (63,06%)
8-broj učenika koji se svakodnevno igra na kolovozu (30,3%)
5.
5.1.

DISKUSIJA
Uticaj roditelja na bezbednost dece u saobraćaju

Osnovna dužnost roditelja je vaspitanje dece. Roditelji treba da ubede dete da biciklom
ne izlazi na ulicu ako još nije osposobljeno za samostalnu vožnju, da ne prihvata poziv na
vožnju motociklom ili automobilom od poznatih tj., nepoznatih lica. Neposredni nadzor
treba da traje toliko dugo dok se roditelj ne uveri da je dete steklo navike bezbednog
kretanja.
Najčešći uzrok stradanja dece u saobraćaju jesu nemar vozača i nepoštovanje
zakonskih mera kakve su obavezno dečje sedište i pojas na zadnjem sedištu automobila.
Deca koja stradaju u saobraćaju uglavnom stradaju u vozilu i to je isključiva odgovornost
odraslih.
Veliki broj roditelja smatra da spora gradska vožnja nosi mali rizik od povrede ako do
sudara i dođe, međutim istraživanja pokazuju da kod sudara na brzini od 50km/h putnik
koji nije vezan biva bačen prema napred silom jačine 30 do 60 puta njegove težine. Dete
koje nije vezano i nije u svom autosedištu, pri sudaru brzinom od 50 km/h leti silom kao
da pada sa petog sprata. Roditelji toga nisu svesni, 26,2 % mališana se ne vezuje pojasom
u vozilu.
Pojedini roditelji su, “da bi udovoljili deci”, dozvoljavali svojim mališanima da sede
na prednjem sedištu automobila. 22,2 % mališana kaže da se često vozi na prednjem
sedištu. Novim zakonom je strogo zabranjeno da se na prednjem sedištu nalaze deca mlađa
od 12 godina.
Vozači bicikla, mopeda, motocikla ili tricikla ne smeju voziti decu mlađu od 12 godina,
jer se ta deca ne mogu bezbedno držati na pomenutom prevoznom sredstvu u toku vožnje.
Čak 63% dece kaže da se često vozi na motociklu, dok 65,7 % dece vozi samostalno bicikl
na javnim putevima. Podsetimo se da su to deca od 7 do 10 godina.
Deca, usled nedostatka prostora za igru, istu započinju na ulici, parkingu i mestima na
kojima je saobraćaj u većoj meri zastupljen, što često dovodi do fatalnih posledica, 30,3
% dece kaže da se svakodnevno igra na kolovozu. Roditelji treba svojoj deci da napomenu
da ulica nije najbezbednije mesto za igru.
5.2.

Uticaj vaspitanja i obrazovanja - mere za poboljšanje bezbednosti dece u
saobraćaju

Saobraćajno vaspitanje je deo opšteg vaspitanja koji zavisi od celine i kulture. Kao deo
takvog vaspitanja zavisi od zastupljenosti časova i nastavnih tema koje su programom
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Ministarstva prosvete zastupljene u nastavnom programu od prvog do osmog razreda. Na
žalost, časovi koji bi trebalo da budu predviđeni za ovu oblast su zastupljeni sa vrlo malim
brojem u toku jedne školske godine za predviđeni uzrast dece. Saobraćajnu kulturu
shvatamo kao deo opšte kulture ličnosti.
Ima dovoljno dobrih razloga koji opravdavaju zahtev da se organizuje obavezno i
sistemsko saobraćajno vaspitanje svih mlađih članova društva.
Broj časova u toku školske godine na kojima je zastupljen saobraćaj: prvi razred (6
časova), drugi razred (4 časa), treći razred (1 čas) i četvrti razred (1 čas).
Kada bi se povećao fond časova vezanih za edukaciju dece u saobraćaju,ostvario bi se
veliki cilj kada je edukacija dece u pitanju. Ne samo kada je edukacija u pitanju, nego i
kada je u pitanju sama bezbednost dece koja bi naučila da se bezbedno i samostalno kreću
od kuće do škole i natrag.
Porodica treba da da veći doprinos u osposobljavanju dece za učešće u saobraćaju, i
roditelji treba da odgovaraju za kretanje i ponašanje dece u saobraćaju. Deci do 12 godina
starosti je potreban stalan nadzor i pomoć porodice u kretanju ako nisu adekvatno
pripremljeni za samostalno učešće u saobraćaju.
Treba povećati kontrolu i izricati sankcije za nepropisno prevoženje i obezbeđenje
dece u prevozu vozilima.
Trotoare, trgove i sve ostale površine namenjene za igru i zabavu dece treba osloboditi
od vozila, kafića, prodavnica, izloga roba, da bi služili prvobitnoj nameni.
5.3.

Uticaji sredine na bezbednost dece u saobraćaju

Pirot, kao grad, ne zauzima veliku površinu, pa je s tim u vezi, javni gradski prevoz
zastupljen u manjoj meri, najčešće do obližnjih sela i do najudaljenijih naselja na periferiji
grada. Zbog toga su deca u Pirotu prinuđena da pešače do škole, pa su samim tim i u većoj
opasnosti da nastradaju u saobraćajnoj nezgodi. Od broja anketirane dece, 52,8 % dece
svakodnevno pešači do škole, 31,5% dolazi i pešaka i automobilom, 8,1 % isključivo
automobilom, 3,6% autobusom i 1,8% biciklom.

Slika 7. Kako deca najčešće odlaze školu
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6.

ZAKLJUČAK

Inicijativa lokalne zajednice u postupku angažovanja stručne i naučne javnosti od
velike je važnosti u postupku unapređenja nivoa bezbednosti dece u saobraćaju.
Da bi deca bila bezbedna pri svom kretanju, vozači moraju, sopstvenom edukacijom,
da doprinesu njihovoj bezbednosti. Da obrate pažnju na njih, da poštuju pravila i propise,
da se što je više moguće posvete deci, jer deca kopiraju svoje najbliže, rade isto što i oni,
pa i kada je reč o saobraćajnoj kulturi. Tako da ako u prisustvu vašeg deteta pretrčavate
ulicu, ne vezujete pojas ili prolazite semafor kada je crveno, očekujte isto od svog deteta.
Samo pravilnom edukacijom, možemo pripremiti decu na složenije i opasnije situacije u
saobraćaju.
Kod nas nije dovoljno organizovan sistem saobraćajnog vaspitanja. Ni u školi, ni u
porodici. Svoju decu vaspitavamo za danas, ali i za sutra. Za deset godina današnja deca
neće biti samo pešaci i putnicii, biće odrasli ljudi od kojih će mnogi biti vozači. Zato u
ostvarivanju zadataka saobraćajnog vaspitanja treba imati u vidu ne samo sadašnjost već
i budućnost.
Edukacija dece je dugoročni činilac koji najefikasnije utiče na poboljšanje bezbednosti
dece u saobraćaju.
Najpogodniji način za vaspitanje mladih je kroz redovno školovanje.
7.
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ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
СРБИЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ
THE VALUES OF INDICATORS TRAFFIC SAFETY IN SERBIA FOR 2014
Далибор Пешић1, Борис Антић2, Емир Смаиловић3
Резиме: Након успешно успостављеног праћења индикатора безбедности саобраћаја у
Србији током 2013. године, у 2014. извршена су два истраживања индикатора безбедности
саобраћаја. Током првог истраживања у 2014. години, спроведеног током пролећа,
обухваћено је 36.715 возача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t, док је у другом
истраживању, спроведеног током јесени, обухваћено 37.128 возача путничких аутомобила и
доставних возила до 3,5t. Резултати оба истраживања показују да се употреба појаса возача
путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t, према категорији саобраћајнице разликује
за по класу. У насељу 66,2%, ван насеља 73,4%, и на аутопуту 83,6% возача путничких
аутомобила и доставних возила до 3,5t су током 2014. године у Србији користили сигурносни
појас. У овом раду су приказане вредности индикатора безбедности саобраћаја, према
збирним резултатима оба истраживања. Приказане су разлике вредности индикатора према
категорији саобраћајница, при чему је указано на факторе који доводе до разлика међу
категоријама саобраћајница. Саставни део рада чине и мапе индикатора безбедности
саобраћаја за 2014. годину.
Кључне речи: индикатори безбедности саобраћаја, мапе индикатора безбедности саобраћаја,
извештавање, сигурносни појас, заштитна кацига
Abstract: After successfully established monitoring indicators of traffic safety in Serbia in 2013, in
2014 were carried out two surveys of traffic safety indicators. During the first survey in 2014,
conducted during the spring, included 36,715 drivers of passenger cars and vans up to 3.5t, while in
another study, conducted during the autumn, included 37,128 drivers of passenger cars and vans up
to 3.5t. The results of both studies show that seat belt using of drivers of passenger cars and vans up
Др, Пешић Далибор, доцент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305,
Београд, Србија, d.pesic@sf.bg.ac.rs
2 Др, Антић Борис, доцент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд,
Србија, b.antic@sf.bg.ac.rs
3
сарадник, Смаиловић Емир, мастер инжењер саобраћаја, Универзитет у Београду – Саобраћајни
факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, smailovicemir@gmail.com
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to 3.5t, according to the category of roads vary for by to the class. In the residential area of 66.2%,
73.4% non-residential area, and on the highway 83.8% of drivers of passenger cars and vans up to
3.5 t during 2014 in Serbia used seat belt. In this paper shows the values of the indicators of traffic
safety, according to the summary of the results of both studies. Papers shows the difference indicator
values by category roads, whereby shows the factors indicate that lead to differences among the
categories of roads. An integral part of the paper consists of maps of traffic safety indicators for
2014.
Keywords: indicators of traffic safety, maps of traffic safety indicators, reporting, seat belt, helmet

1.

УВОД

Развојем индикатора безбедности саобраћаја створене су нове могућности
праћења стања безбедности саобраћаја. У 2013. године, у Србији, су дефинисани
кључни индикатори безбедности саобраћаја, методологија мерења, и започет је
процес праћења и оцене стања безбедности саобраћаја. У складу са методологијом
земаља Европске уније дефинисан је начин извештавања о вредностима индикатора
безбедности саобраћаја.
Значај индикатора безбедности саобраћаја у Србији, састоји се у томе што се на
основу постојећих вредности индикатора и излаза из система безбедности
саобраћаја може препознати кључна област деловања. У истраживању Hermans et
al. (2009) комбиноване су различите технике бенчмаркинга користећи метод за
подршку одлучивања заснован на DEA (Data envelopment analysis), за 21 земљу
Европске уније. Улазне податке система одлучивања аутори (Hermans et al., 2009)
су користили вредности индикатора безбедности саобраћаја основних шест група
индикатора, и то: алкохол и дроге, брзина, заштитни системи, возни парк,
инфраструктура и здравствено збрињавање, док су као излазне променљиве
користили број незгода и број настрадалих. Применом система за подршку
одлучивању DEA, аутори су дошли до закључака да нпр. за Аустрију највећи
простор за унапређење безбедности саобраћаја налази се у повећању употребе
заштитних система. Hermans et al. (2009) у свом истраживању наводе да ће се број
саобраћајних незгода и настрадалих лица смањити за 20% уколико се коришћење
заштитних система повећа са садашњих 77% на 92,4%. За сваку истраживану земљу,
аутори су дошли до закључка која област деловања има највећи простор за
унапређење безбедности саобраћаја.
На основу истраживања Hermans et al. (2009) може се закључити да је на основу
одговарајућих анализа могуће квантитативно пројектовати неопходне вредности
индикатора и идентификовати кључну област деловања. Липовац (2008) наводи да
однос између постојећих и жељених вредности индикатора одређује шта би
требало предвидети у програмима безбедности саобраћаја и које мере треба
предузимати (Липовац, 2008). До сличних закључака о утицају одређеног елемента
на систем безбедности саобраћаја дошао је и Пешић (2012).
Након позитивног искуства праћења стања безбедности саобраћаја применом
индикатора у 2013. године, на Саобраћајном факултету у Београду, је и током 2014.
године, настављен процес праћења и оцене стања безбедности саобраћаја
коришћењем индикатора безбедности саобраћа. У овом раду биће представљени
индикатори безбедности саобраћаја за у Србији, 2014. години, на основу два
истраживања која су спроведена током пролећа и током јесени 2014. године.
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2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Током 2014. године, у Србији су извршена два теренска истраживања, на основу
којих су прикупљени подаци о вредностима индикатора безбедности саобраћаја.
Прво истраживање (тзв. пролећно истраживање) је спроведено током априла и маја,
а друго истраживање (тзв. јесење истраживање) је спроведено током септембра и
октобра. Подаци оба истраживања су обједињени и извршена је анализа за сваки
мерени индикатор. У оба истраживања, спроведена у 2014. години, извршена су
мерења следећих индикатора:
 % употребе дневних светала, возача путничких аутомобила и доставних
возила (до 3,5t),
 % употребе мобилних телефона у вожњи, возача путничких аутомобила
и доставних возила (до 3,5t),
 % употребе сигурносних појасева возача у путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t),
 % употребе сигурносних појасева сувозача у путничким аутомобилима
и доставним возилима (до 3,5t),
 % употребе сигурносних појасева на задњим седиштима у путничким
аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t),
 % употребе дневних светала возача теретних возила (преко 3,5t),
 % употребе мобилних телефона у вожњи возача теретних возила (преко
3,5t),
 % употребе сигурносних појасева возача у теретним возилима (преко
3,5t),
 % употребе сигурносних појасева сувозача у теретним возилима (преко
3,5t),
 % употребе дневних светала возача аутобуса,
 % употребе мобилних телефона у вожњи возача аутобуса,
 % употребе сигурносних појасева возача аутобуса,
 % употребе сигурносних појасева сувозача аутобуса,
 % употребе дечијих седишта за децу до 3 године старости,
 % употребе сигурносних појасева, односно дечијих седишта, за децу од
4 до 12 година старости,
 % употребе дневних светала возача мопеда,
 % употребе заштитних кацига мопедиста,
 % употребе заштитник кацига путника на мопедима,
 % употребе дневних светала возача мотоцикала,
 % употребе заштитних кацига мотоциклиста,
 % употребе заштитних кацига путника на мотоциклима.
Теренско истраживање индикатора безбедности саобраћаја током 2014. године
је, у девет полицијских управа (ПУ Суботица, ПУ Нови Сад, ПУ Сремска
Митровица, ПУ Београд, ПУ Смедерево, ПУ Крагујевац, ПУ Јагодина, ПУ Ниш, ПУ
Лесковац), спроведено на аутопуту, у насељу и ван насеља, док је у осталих 18
полицијских управа истраживање спроведено у насељу и ван насеља. Укупно на 63
мерна места је вршено истраживање индикатора безбедности саобраћаја који се
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односе на заштитне системе, употребу дневних светала и коришћење мобилних
телефона у вожњи. Од тог броја на аутопуту је вршено истраживање на девет
локација, а у насељу и ван насеља је вршено истраживање на по 27 мерних места.
Посматрано за индикаторе заштитних система, употребе дневних светала и
мобилних телефона, укупно су извршена мерења: 73,843 возача путничких
аутомобила и доставних возила до 3,5t; 40,437 сувозача у путничким аутомобилима
и доставним возилима до 3,5t; 18,346 путника на задњем седишту у путничким
аутомобилима и доставним возилима до 3,5t; 7,680 возача теретних возила преко
3,5t; 2,056 сувозача у теретним возилима преко 3,5t; 2,968 возача аутобуса; 482
сувозача у аутобусима; 3,400 деце до 3 године старости; 6,514 деце од 4 до 12
година; 2,060 мопедиста; 275 путника на мопедима; 1,600 мотоциклиста и 399
путника на мотоциклима.
За оцену безбедности саобраћаја и поређење између полицијских управа
неопходно је дефинисати класе индикатора, уважавајући ранија искуства праћења
стања безбедности саобраћаја и вредности индикатора у земљама Европске уније.
За индикаторе безбедности саобраћаја који се односе на заштитне системе
дефинисане су следеће класе:
 Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (95%≤ИБС)
 Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (90%≤ИБС<95%)
 Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (80%≤ИБС<90%)
 Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (70%≤ИБС<80%)
 Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (ИБС<70%)
У Србији је током 2014. године, по први пут започео процес праћења индикатора
који се односе на коришћење дневних светала и мобилних телефона у вожњи. Класе
индикатора безбедности саобраћаја који се односе на употребу дневних светала су
дефинисане на следећи начин:
 Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја
(100%≤ИБС<99%)
 Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (99%≤ИБС<98%)
 Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (98%≤ИБС<97%)
 Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (97%≤ИБС<96%)
 Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (96%≤ИБС).
Посматрано за употребу мобилних телефона у вожњи, дефинисане су следеће
класе индикатора безбедности:
 Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја
(0%≤ИБС<1%)
 Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (1%≤ИБС<2%)
 Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (2%≤ИБС<3%)
 Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (3%≤ИБС<4%)
 Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (4%≤ИБС.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У Табели 1 представљене су вредности индикатора безбедности саобраћаја у
Србији за 2014. годину, према индикатору и категорији саобраћајнице на којој је
вршено мерење.
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Табела 1. Вредност индикатора безбедности саобраћаја у Србији за 2014. годину
Индикатори

Путнички
аутомобили и
доставна
возила до 3,5t

Теретна
веозила преко
3,5t

Аутобуси

Заштитни
системи за децу

Мопедисти

Мотоциклисти

Локација
Насеље

Ван Аутопу
Укупно
насеља
т

% употребе дневних светала

95,8

95,4

97,1

92,2

% употребе мобилних телефона

4,0

3,7

3,1

3,6

% употребе сигурносног појаса возача

66,2

73,4

83,6

68,1

% употребе сигурносног појаса сувозача

60,8

70,8

79,3

64,5

64,4

72,5

82,0

69,8

3,0

3,2

8,5

3,7

% употребе дневних светала

93,8

96,3

96,7

92,6

% употребе мобилних телефона

3,3

4,9

4,4

4,2

% употребе сигурносног појаса возача

31,2

33,7

43,2

34,0

% употребе сигурносног појаса на предњем
седишту
% употребе сигурносног појаса путника на задњем
седишту

% употребе сигурносног појаса сувозача

14,4

19,4

24,3

18,1

% употребе сигурносног појаса на предњем
седишту

27,4

30,8

40,0

30,7

% употребе дневних светала

96,5

97,4

96,1

93,4

% употребе мобилних телефона

2,8

3,2

3,1

3,0

% употребе сигурносног појаса возача

4,6

8,1

12,1

6,8

% употребе сигурносног појаса сувозача

4,8

5,5

2,8

5,4

% употребе сигурносног појаса на предњем
седишту

3,8

7,7

9,5

6,6

% правилно превожене деце до 3 године

32,8

34,9

48,6

33,9

% правилно превожене деце од 4 до 12 година

8,2

7,6

16,3

8,8

% правилно превожене деце до 12 година

16,7

16,1

27,5

17,7

% употребе дневних светала

90,6

87,6

-

86,7

% употребе заштитних кацига возача

68,0

74,2

-

67,6

% употребе заштитних кацига путника

68,1

69,4

-

68,2

% употребе дневних светала

95,7

98,2

97,0

93,2

% употребе заштитних кацига возача

84,3

93,1

97,8

85,6

% употребе заштитних кацига путника

79,1

80,9

97,8

78,8

Употреба дневних светала возача путничких аутомобила највећа је на аутопуту,
затим ван насеља и најмања у насељу. Слично томе, најлошије вредности
индикатора употребе мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила су
у насељу, затим ван насеља, док возачи путничких аутомобила У Србији, на
аутопуту, најређе користе мобилне телефоне. Употреба сигурносног појаса возача
путничких аутомобила разликује се за класу у зависности од категорије
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саобраћајнице, при чему је најмање у насељу, а највеће на аутопуту. Употреба
сигурносног појаса сувозача у путничким аутомобилима прати тренд употребе
појаса возача, најмања је у насељу, а највећа на аутопуту (Табела 1). Око 3% путника
на задњем седишту у путничким аутомобилима у насељу и ван насеља су користили
појас, док је употреба појаса на аутопуту износи 8,5%.
Посматрано за возаче тешких теретних возила, тренд употребе дневних светала
према категоријама саобраћајница прати тренд возача путничких аутомобила, при
чему је за сваку категорију саобраћајнице мања. Возачи тешких теретних возила
преко 3,5t мобилне телефоне у вожњи најчешће користе на саобраћајницама ван
насеља, затим на аутопуту и најмање у насељу. Приближно сваки трећи возач
тешког теретног возила преко 3,5t у насељу и ван насеља користи појас, а на
аутопуту нешто више, 43,2% возача. Употреба појаса сувозача у тешким теретним
возилима преко 3,5t је приближно двоструко мања од возача, при чему је расподела
према категорији саобраћајница слична употребни појаса возача.
Возачи аутобуса у Србији најчешће користе дневна светла и мобилне телефоне
ван насеља, незнатно мање на аутопуту, а најмање у насељу. Коришћење
сигурносног појаса у аутобусима у Србији је изузетно ниско. Највећа употреба
појаса возача је на аутопуту 12,1%, а сувозача ван насеља и износи само 5,5%.
Коришћење заштитних система за децу до 3 године у Србији је значајно веће у
односу на децу од 4 до 12 година. Приближно свако друго дете до 3 године и свако
треће дете до 3 године у насељу и ван насеља се за време вожње налази у
сигурносном седишту. Коришћење заштитних система за децу од 4 до 12 година
највеће је на аутопуту 16,1%, док се у насељу и ван насеља око 8% деце старије од
4 године правилно превози.
Индикатор употребе дневних светала је најмањи код мопедиста. Тако, 90,6%
возача мопеда користи дневна светла у насељу и 87,6% ван насеља. Употреба
заштитних кацига мопедиста и путника на мопедима се не разликује значајно,
приближно је идентична на обе категорије саобраћајница и износи око 68%.
Мотоциклисти у Србији, дневна светла најчешће користе ван насеља, затим на
аутопуту и најмање у насељу. Употреба заштитних кацига мопедиста и путника на
мопедима највећа је на аутопуту (97,8%), затим ван насеља (респективно 93,1% и
80,9%), а најмање у насељу (респективно 84,3% и 79,1%).
3.1.

Мапе индикатора безбедности саобраћаја

На основу резултата спроведених истраживања у свим полицијским управама у
Србији и дефинисаних класа индикатора, у раду су представљене најзначајније мапе
индикатора безбедности саобраћаја у Србији за 2014. годину, према полицијским
управама. Због ограничења нису приказане мапе за све индикаторе наведене у
претходном поглављу. Коришћење заштитних система за децу, у насељу, износи
мање од 70% за све полицијске управе, као и за децу од 4 до 12 година ван насеља,
због чега наведене мапе нису посебно приказане. Из сличних разлога, нису
приказане ни мапе заштитних кацига путника на мотоциклима. Употреба
сигурносног појаса у путничким аутомобилима на свим саобраћајницама припада
класи веома ниска вредност индикатора.
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3.1.1.

Мапе индикатора безбедности саобраћаја у насељу
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3.1.2.
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Мапе индикатора безбедности саобраћаја ван насеља
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4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализа вредности индикатора употребе појаса у 2014. години, показује да у
путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t, постоје значајне разлике
коришћења сигурносног појаса према категорији саобраћајнице. Наиме, у насељу,
ван насеља и на аутопуту употреба сигурносног појаса се разлику за по класу
индикатора. Вредности индикатора безбедности саобраћаја из 2014. године,
показују да у Србији постоји око 20% возача који користе сигурносни појас у
зависности од саобраћајнице. Подаци, да око 20% возача у насељу не користе
сигурносни појас, док ван насеља и на аутопуту користе сигурносни појас, могу се
евентуално тумачити тиме да су то возачи који сматрају да појас није потребан при
малим брзинама и на краћим растојањима. Истраживања у свету показују управо
супротно, да се већина саобраћајних незгода догоди при малим брзинама, као и да
је ефекат коришћења сигурносног појаса највећи код таквих саобраћајних незгода.
Већи проценат коришћења сигурносног појаса на аутопуту и на саобраћајницама
ван насеља се евентуално може објаснити и структуром возача који учествују у
саобраћају. Наиме, на аутопуту се очекује повећано учешће возача са страним
регистарским ознакама који у транзиту путују кроз нашу земљу. На основу
спроведених истраживања евентуално се може закључити да постоји корелативна
веза употребе сигурносног појаса возача и сувозача у путничким аутомобилима у
насељу и ван насеља, при чему је ван насеља за око 20% већа употреба појаса на
предњим седиштима у путничким аутомобилима.
Резултати истраживања представљени у овом раду, могу послужити јединицама
саобраћајне полиције за планирање ефикасних превентивних и репресивних мера,
са циљем унапређења безбедности саобраћаја на подручју локалне заједнице.
Анализа резултата истраживања употребе појаса путника на задњем седишту
показује да и поред покретања одговарајућих кампања за повећање употребе појаса
на задњем седишту, употреба појаса је изузетно ниска и износи око 3% у насељу и
ван насеља. Добијени резултати се евентуално могу тумачити тиме да у Србији још
увек не постоји свест путника на задњем седишту о потреби коришћења
сигурносног појаса. Такви подаци евентуално указују на потребу додатног
ангажовања инструмената принуде према путницима на задњем седишту.
Анализом резултата истраживања употребе сигурносних појасева у путничким
аутомобилима, може се закључити да мере и акције повећања употребе сигурносног
појаса морају бити усмерене на око 30% возача или сувозача путничких аутомобила
и практично свих путника на задњем седишту у путничким аутомобилима. Значајно
је истаћи да су за успешно повећање употребе појаса у путничким аутомобилима
неопходне дугорочне, систематичне мере које ће бити усмерене на циљну групу.
Искуства развијенијих земаља показују да политички подстицај, спровођење
медијских кампања и принуде као крајње мере, представљају кључ успеха у процесу
повећања употребе појаса. Значајно повећање употребе сигурносног појаса у
насељу могуће је евентуално достићи уз спровођење одговарајућих кампања чији ће
циљ бити истицање потребе коришћења сигурносног појаса при малим брзинама и
на краћим растојањима, а за шта постоје већ одговарајућа истраживања у свету.
На основу искуства спроведених истраживања мерења индикатора безбедности
саобраћаја већа вредност индикатора уочена је код коришћења заштитних система
у полицијској управи Нови Сад, што се евентуално може објаснити спровођењем
одговарајућих активности и кампања на локалном нивоу. У свим полицијским
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управама, постоји тренд незнатног повећања употребе заштитних система за децу,
који је неопходно подржати одговарајућим мерама, као што је повећање
доступности дечијих седишта и слично.
За даљи развој оцене безбедности саобраћаја коришћењем индикатора потребно
је извршити анализу утицаја одређеног индикатора на стање безбедности саобраћаја
у Србији. Применом техника за подршку одлучивању потребно је дефинисати
потенцијал за унапређење безбедности саобраћаја у зависности од индикатора.
Такође, за сваку полицијску управу потребно је дефинисати потенцијал за
унапређење стања безбедности саобраћаја, у зависности од индикатора. На основу
добијених података потребно је сачинити акциони план којим би се тежило
унапређењу стања безбедности саобраћаја, деловањем на индикаторе који имају
највећи потенцијал за унапређење стања безбедности саобраћаја.
5.
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ЗАВИСНОСТ ИЗМЕЂУ БРЗИНЕ КРЕТАЊА МОТОЦИКЛА И
ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА, У УРБАНИМ СРЕДИНАМА
DEPENDANCE BETWEEN SPEED OF MOTORCYCLES AND
PASSENGER CARS, IN URBAN AREAS
Владимир Јевтић1, Милан Вујанић2, Крсто Липовац3, Драган Јовановић4,
Далибор Пешић5, Тијана Иванишевић6
Резиме: Овим истраживањем је испитана разлика дистрибуције брзина мотоцикалa и
путничких аутомобила. Мотоцикли су посматрани као јединствена групација, без поделе на
стилове. а брзине су мерене на шест локација главних градских саобраћајница првог реда.
Анализе су вршене и за прекорачења брзине (изнад 50km/h) и безобзирну брзину (изнад
100km/h). Закључено је да мотоциклисти просечно возе мало брже од возача путничких
аутомобила, али је 2.3 пута већи проценат безобзирне брзине на страни мотоциклиста, што
представља значајан утицај на разлике у дистрибуцији брзина. Имајући у виду значај анализе
брзине приликом анализе саобраћајних незгода, важно је препознати основне карактеристике
мотоцикла, као вида превоза, а које се тичу брзине. Резултати приказани у овом раду могу
представљати важан “алат“ за рад у области безбедности саобраћаја, када су у питању
“рањиви учесници“.
Кључне речи: брзина, безбедност мотоциклиста, прекорачење брзине
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ЗАВИСНОСТ ИЗМЕЂУ БРЗИНЕ КРЕТАЊА МОТОЦИКЛА И
ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА, У УРБАНИМ СРЕДИНАМА

Abstract: This research examines distribution of speed of motorcycles and passenger cars.
Motorcycles are observed as a unique group, without the separation to styles, and speed was
measured at six locations on the city major roads of first category. Analysis have been done for
speed above 50 km/h, and speed above 100 km/h. It is concluded that motorcycles have average
speed slightly larger than passenger cars, but there are 2.5 times more motorcycles than passenger
car drivers who drive with speed larger than 100 km/h, which represents significant influence for
differences in speed distribution. Having in mind significance of speed analysis during road accident
expertise, it is important to recognize main characteristics of motorcycles related to speed. Result
shown in this paper may represent an important “tool” for work in road safety field, in terms of
“vulnerable road users”.
Keywords: speed, safety of motorcycles, exceeding speed imit

1.

УВОД

Саобраћајне незгоде са смртним последицама у којима су учествовали
двоточкаши чиниле су око 15% укупно погинулих на територији ЕУ-24, у 2010.
години (ЕRSO, 2012). Ризик од смртних последица и тешких телесних повреда код
возача двоточкаша значајно je већи него код возача путничког аутомобила
(DACOTA, 2013). Имајући у виду да новија дефиниција термина “двоточкаши“
обухвата различите стилове мотоцикала, мопеде, трицикала и четвороцикала
(АСЕМ, 2012), поставља се питање суштинске разлике међу наведеним
категоријама, по питању ризика. Наиме, мотоциклисти чине категорију учесника у
саобраћају која је посебно изложена ризику од повреда, нарочито са смртним
исходом (Clabaux et al., 2012). Такође, мотоциклисти представљају једини вид
превоза у ЕУ-20 где је забележен број саобраћајних незгода имао тренд раста у
периоду између 2001. и 2010. године, што није случај са мопедима. Ризик да
мотоциклиста погине или буде тешко повређен у незгоди, у Европи је око 5 до 25
пута већи по пређеном километру у односу на возача путничког аутомобила (Phan
et al., 2010).
У извештају Агенције за безбедност саобраћаја (2012), наводи се да на
територији града Београда, главног града Републике Србије, мотоциклисти чине
групацију са високим јавним и саобраћајним ризиком од смртног страдања. У
периоду од 2006. до 2011. године, на подручју Београда, погинуло је 108 возача
мотоцикла, а укупно страдало њих 1847. У 2011. години, број погинулих
мотоциклиста чино је око 15.4 % укупно погинулих, односно 7.4%укупно
настрадалих, а неприлагођена брзина је представљала најчешћу околност незгода са
мотоциклистима.
У литератури која се бави безбедношћу мотоциклиста у саобраћају, брзина, а
посебно прекорачење дозвољене брзине, препознати су као један од кључних
фактора ризика страдања мотоциклиста (Vlahogianni et al., 2012; Walton and
Buchanan, 2012; Blackman and Haworth, 2013; Haque et al., 2009; Mannering and
Grodsky, 1995; Phan et al, 2010; Hurt et al., 1981; ЕRSO 2012).
Тежина повреда расте са повећањем брзине (WHO, 2008; Lin et al, 2003). Брзина
се прати у већини земаља ЕУ (Hakkert, 2007), а брзине мотоциклиста се значајно
разликује у односу на остале учеснике незгоде (DAKOTA, 2013). Највећи број
незгода се догоди између мотоциклиста и возача аутомобила (ACEM, 2008). У
истом истраживању АСЕМ наводи да је у 61.6% незгода са другим возилима,
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сударна брзина мотоциклисте била испод 50 km/h, у 9.4% случајева сударна брзина
је била већа од 100 km/h, док је код других возила, сударна брзина већа од 100 km/h
забележена у свега 2,3% случајева.
Са повећањем броја мотоцикала и броја незгода повећавала се и потреба за
утврђивањем разлике у дистрибуцији брзина између мотоциклиста и других видова
превоза. Значајан број досадашњих истраживања усмерен је на утврђивање разлике
у дистрибуцији брзина између видова превоза, односно разлике између
мотоциклиста и осталих учесника у саобраћају. У истраживању брзина у Израелу,
наводи се да у односу на остале учеснике, мотоциклисти најчешће возе преко
ограничења брзине на руралним и градским саобраћајницама у дневним и ноћним
условима (Gitelman et al, 2011). На основу извештаја Department for Transport (DfT,
2006), утврђено је да су брзине мотоциклиста генерално нешто више од брзина
путничких аутомобила на истим категоријама пута, односно четвртина
мотоциклиста прекорачи брзину на ауто-путевима и путевима са две саобраћајне
траке по смеру, за више од 16 km/h, док један од десет прекорачи више од 16 km/h
на осталим путевима. У пројекту спроведеном у Аустралији, на деоницама где је
ограничење брзине 100 km/h, дескриптивно је доказано да мотоциклисти возе брже
у односу на возаче аутомобила, односно проценат мотоциклиста који возе преко 10
km/h изнад ограничења је око 3,3 пута већи у односу на возаче аутомобила (Baldock
et al., 2010).
Кључно питање на које треба одговорити тиче се разлике у дистрибуција брзина
између мотоцикла и аутомобила? Одговор на ово питање би унапредило будућа
истраживања, у смислу квалитетнијег утврђивања разлика између мотоциклиста и
других видова превоза.
2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Мерење брзине вршено је на главним градским саобраћајницама првог реда (2х2
и 2х3), на подручју града Београда.
Истраживањем је обухваћен узорак од 1080 аутомобила и 1080 мотоцикала. Овај
узорак се може сматрати великим имајући у виду укупан број регистрованих
мотоцикала на подручју града Београда који износи око 11000.
2.1.

Избор локација на којима је вршено мерење

Изабрано је шест локација, на довољно дугим деоницама, где је могуће да
возачи возе већом брзином од дозвољене и на којима се у последњих пет година
догодила барем једна незгода у којој је учествовао мотоциклиста. Остали услови
приликом избора локација су били да:
 минимална дужина деонице између значајних укрштања буде бар 500
метара,
 раздаљина од мерне тачке до мерног возила буде око 150 метара,
 деонице буду са малим нагибом (<5% бар 500 метара пре деонице),
 раздаљина од мера за умиривање саобраћаја буде бар 500 метара,
 раздаљина од зона радова, паркинга, важних објеката поред пута буде
бар 500 метара,
 површина коловоза буде у добром стању,
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2.2.

раздаљина од деоница са полицијском контролом брзине буде бар 2000
метара,
мерење брзине буде безбедно и без утицаја на понашање возача,
на семафоризованим деоницама постоји линијска координација
семафора.

Временски период мерења

Временски период мерења (месец, седмица и час) одређен је на основу
временске анализе саобраћајних незгода у којима је страдао највећи број
мотоциклиста, за дефинисано подручје. Имајући то у виду, истраживање је вршено
у месецу јулу, током петка, суботе и недеље, у периоду од 12 до 18 часова (дан) и у
периоду од 20 до 24 часа (ноћ).
2.3.

Услови у којима је вршено мерење

Ограничење брзине на свих шест локација је 50 km/h. Дневни интензитет
саобраћаја, у тренутку мерења на свим локацијама био је мањи од 600 воз/х, а у
ноћним условима мањи од 500 воз/х. Време у току дана је било сунчано уз просечну
температуру од око 31,5 °C, а у току ноћи ведро са просечном температуром од око
27 °C.
2.4.

Опрема за мерење

За потребе истраживања, коришћен је преносни, ручни ласерски радар Pro Laser
III, који поред приказа брзине даје и приказ података о удаљености. Циљањем у
једну тачку, поуздано се може измерити брзина унапред одређеног возила које се
креће индивидуално или у колони.
2.5.

Процедура мерења

Пре почетка истраживања обучен је двочлани тим. За свако мерење,
евидентирани су подаци о локацији (ограничењу брзине и интензитету саобраћаја),
метеоролошким условима (температура, временске прилике и сл.), брзини
мотоцикла и аутомобила. Брзина се мерила у “одласку“ возила, за један смер, у
тачки саобраћајног тока, чиме су добијени подаци о тренутној брзини мотоцикла и
аутомобила.
2.6.

Обрада података

Подаци са свих шест локација су систематизовани у програм SPSS, у јединствену
табелу, након чега је вршена анализа података над обједињеним узорком.
Тестирањем података утврђено је да измерене брзине не подлежу нормалној
расподели, па је у даљој анализи коришћен Mann–Whitney тест. Дескриптивно су
тумачене вредности које се односе на прекорачење брзине (изнад ограничења од 50
km/h), као и безобзирну брзину (изнад 100 km/h). Анализе су вршене и у односу на
доба дана.
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2.7.

Ограничења

И поред обучености чланова тима, код седам мотоциклиста, није правoвремено
измерена брзина због екстремног прекорачења, а по субјективној процени
истраживачког тима кретали су се знатно брже од највеће забележене брзине
мотоцикла (164 km/h). Битно је нагласити да категорија “мопеда“ (запремина мотора
мања од 50cm3 и максимална брзинa мањa од 45 km/h) није обухваћена
истраживањем, имајући у виду значајну разлику по питању перформанси (брзине,
убрзања и сл.), што треба посебно истражити.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ
Разлике између видова превоза

На основу Mann–Whitney теста је утврђено да је значајност разлике средњих
брзина мотоцикала ( M  69.6 ) и аутомобила ( M  66.9 ) једнака граничној
вредности p  .05 , при којој се хипотеза о њиховој разлици може усвојити. С друге
стране, ова разлика је релативно мала (2.7 km/h). На Слици 1, приказане су разлике
у дистрибуцији брзина мотоцикла и аутомобила (интервал 10 km/h). У интервалима
до 50 km/h проценат мотоцикала је већи у односу на аутомобиле. Када се засебно
посматра групација возача која је прекорачила брзину, могуће је уочити
специфичности. Проценат прекорачења брзине возача аутомобила (94,1%) је већи у
односу на мотоциклисте (91,2%). Међутим, возачи путничких аутомобила чешће су
вршили мања прекорачења брзине (измерене брзине од око 55 km/h до око 85 km/h).
Са друге стране мотоциклисти су чешће вршили екстремна прекорачења брзине,
изнад 100 km/h. Гранична вредност брзине након које је проценат мотоциклиста
већи од возача аутомобила је око 85 km/h. Ово важи и за сваки интервал безобзирне
брзине. На основу података из Табеле 1, уочава се двоструко већи проценат
безобзирне брзине на страни мотоциклиста (6.2%).

Слика 1. Дистрибуција брзина по виду превоза (дан и ноћ)
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3.2.

Разлике између видова превоза (доба дана)

На основу података из Табеле 1, могуће је уочити да је брзина кретања свих
возача већа у ноћним ( M  70.8 ), него у дневним условима ( M  66.1 ) и
статистички се значајно разликује, p  .001 . Проценат прекорачења брзине ноћу
(94.5%) је већи у односу на дан (91.2%), а проценат безобзирне брзине ноћу (6.2%)
је два пута већи него у дневним условима (3.1%).
Брзина мотоцикла ноћу ( M  72.2 ) се статистички значајно разликује од брзине
мотоцикла дању ( M  67.4 ), p  .001 . Проценат прекорачења брзине мотоцикла ноћу
(92,5%) је већи у односу на дан (90,2%), док је проценат безобзирне брзине у ноћним
условима (8,7%) скоро дупло већи у односу на дан.
Табела 1. Дескриптивна статистика брзина (мотоцикли / путнички аутомобили)

Дан
Ноћ
Укупно

Вид превоза
Путнички ауто
Мотоцикли
Укупно
Путнички ауто
Мотоцикли
Укупно
Путнички ауто
Мотоцикли
Укупно

N
600
600
1200
480
480
960
1080
1080
2160

Mean
64.9
67.4
66.1
69.4
72.2
70.8
66.9
69.6
68.2

Sd
12.4
17.5
15.2
14.7
20.1
17.7
13.6
18.9
16.5

%V>50km/h
92.2%
90.2%
91.2%
96.5%
92.5%
94.5%
94.1%
91.2%
92.6%

%V>100 km/h
1.7%
4.5%
3.1%
3.7%
8.7%
6.2%
2.7%
6.2%
4.4%

У дневним условима није утврђена статистички значајна разлика између брзине
мотоцикла ( M  67.4 ) и брзине аутомобила ( M  64.9 ), p  .05 . На основу Слике 2
могуће је уочити да је у интервалима до 50km/h, проценат мотоцикала већи у односу
на аутомобиле. Већи проценат прекорачења брзине возача аутомобила (92.2%) у
односу на мотоциклисте (90.2%), приметан је у интервалу од око 55 km/h до око 85
km/h. Са порастом брзине изнад 85 km/h, значајно се повећава и процентуална
разлика у дистрибуцији брзина у корист мотоцикла, а овај тренд важи за сваки
интервал безобзирне брзине. На основу података из Табеле 1, уочава се да је
проценат безобзирне брзине дању око 2.6 пута већи код мотоцикла.
У ноћним условима брзина мотоцикла ( M  72.2 ) се статистички значајно
разликовала од брзине аутомобила ( M  69.4 ), p  .005 . На Слици 3, приказане су
разлике у дистрибуцији брзина мотоцикла и аутомобила у ноћним условима. У
интервалима до 50 km/h проценат мотоцикала је већи у односу на аутомобиле.
Проценат прекорачења брзине возача аутомобила (96,5%) је већи у односу на
мотоциклисте (92,5%). Возачи путничких аутомобила чешће су вршили мања
прекорачења брзине (измерене брзине од око 60 km/h до око 90 km/h). Гранична
вредност брзине након које је проценат мотоциклиста већи од возача аутомобила је
око 90 km/h. Ово важи и за сваки интервал безобзирне брзине, осим интервала од
120 km/h до 130 km/h. На основу података из Табеле 1, уочава се преко два пута већи
проценат безобзирне брзине на страни мотоциклиста (8.7%).
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Слика 2. Дистрибуција брзине по виду
превоза - дан

4.

Слика 3. Дистрибуција брзине по виду
превоза – ноћ

ДИСКУСИЈА

Анализом резултата који се односе на вид превоза је утврђено да су разлике
средње брзине мотоцикала и аутомобила једнаке граничној вредности ( p  .05 ), која
указује да је њихова разлика статистички значајна. Брзина мотоцикала (М=69.6,
Sd=18.9) је мало већа од брзине аутомобила (М=66.9, Sd=13.6). Ови резултати су у
складу са истраживањем DfT (2006), где је такође уочена незнатно већа разлика у
брзини на страни мотоциклиста. Разлика између средње брзине мотоцикла и средње
брзине аутомобила (М=2,7) слична је и истраживању Walton and Buchanan, (2012),
где је износила 3,3 km/h, без обзира што је у поменутом истраживању брзина мерена
ближе зони раскрснице. Такође у том истраживању је доказано да је стандардна
девијација брзине мотоциклиста (Sd=10.9), значајно већа од стандардне девијације
аутомобила (Sd=8.9), што је потврђено резултатима овог рада и још један је од
разлога зашто мотоциклисте треба посматрати као хетерогену групацију.
Анализом резултата приказаних у табели 1 и на Слици 1 могуће је закључити да
веће процентуално учешће безобзирних брзина и брзина блиских њима, на страни
мотоциклиста, значајно утиче на разлике у дистрибуцији брзина између мотоцикла
и аутомобила.
Анализом резултата у односу на доба дана утврђене су значајне статистичке
разлике у дистрибуцији брзине код оба вида превоза. Сви возачи у ноћним условима
( M  70.8 ) имали су статистички значајно већу брзину него дању ( M  66.1 ), а
проценат безобзирних брзина у ноћним условима (6.2%) дупло је већи у односу на
дневне. Разлике у брзини између дневних и ноћних услова детерминисане, пре
свега, већим процентом безобзирне брзине. Разлике се могу тумачити и
претпоставком да неравномерни услови саобраћаја, односно значајно мањи
интензитет саобраћаја у ноћним условима, пружа већу могућност да се прекорачи
брзина. Такође, може се претпоставити да постоји посебна група возача код којих
самоконтрола слаби у току ноћи, тј. чешће прихватају безобзирне брзине, што треба
посебно испитати.
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5.

ЗАКЉУЧАК

Брзина је значајан фактор ризика код мотоциклиста, што намеће потребу за
утврђивањем разлике у дистрибуцији брзине између возача мотоцикала и
аутомобила (вид превоза).
Истраживања су спроведена на шест локација главних градских саобраћајница
првог реда. Анализом средње брзине ( M ), и броја возача који прекораче брзину или
возе безобзирном брзином, могуће је извести неколико битних закључака.
Иако се показало да се просечне брзине аутомобила и мотоцикала релативно
мало разликују, веће процентуално учешће безобзирних брзина и брзина блиских
њима, од стране мотоциклиста, значајно утиче на разлике у дистрибуцији брзина
између ова два вида превоза.
Сви возачи (и мотоциклисти и возачи аутомобила) возе брже у ноћним, него у
дневним условима. Међу разликама у дистрибуцији брзина између дневних и
ноћних услова, посебно је значајан дупло већи проценат безобзирних брзина у
ноћним условима.
Добијени резултати истраживања представљају и потврду досадашњих
значајних истраживања, у којима је веза вида превоза и брзине утврђивана на основу
само пријављених понашања, мотива и анализе незгода. Овакав приступ значајан је
и приликом анализе незгода са учешћем мотоциклиста, како би се на адекватан
начин препознали могући пропусти мотоциклиста и/или других учесника у
саобраћају.
6.
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ISPITIVANJE PROCENE BRZINE KRETANJA VOZILA
ESTIMATE OF VEHICLE SPEED
Svetlana Čičević1, Marjana Čubranić-Dobrodolac2, Aleksandar Trifunović3
Rezime: Kako se neprilagođena brzina kretanja vozila navodi kao jedna od najčešćih okolnosti pod
kojima dolazi do nastanka saobraćajnih nezgoda na našim putevima, bilo je zanimljivo pokrenuti
istraživanje sa ciljem da se ispita da li postoje razlike u proceni brzine kretanja vozila od strane
pešaka i suvozača. Naročito mladi vozači ne mogu dobro da procene brzinu kretanja vozila ispred
sebe i vozila koje im ide u susret, zbog čega dolazi do problema u preticanju. Taj postupak kod njih
traje duže, i nažalost nisu retke situacije sa kobnim posledicama. U ovom radu biće prezentovano
testiranje vršeno u okviru Laboratorije za saobraćajnu psihologiju i ergonomiju, Saobraćajnog
fakulteta u Beogradu. Uzorak je formiran od 201 ispitanika (68 ispitanika ženskog pola i 133
ispitanika muškog pola), čija je prosečna starost bila 21 godina. Ispitanici su imali prilike da
posmatraju 12 video snimaka vozila u pokretu, nastalih snimanjem iz različitih perspektiva
posmatranja. Rezultati su pokazali da se, kao što je i očekivano, ne registruju sve brzine sa
podjednakom tačnošću. Brzina od 30km/h se opaža uglanom kao brža, dok se veće brzine, generalno
doživljavaju kao sporije. Međutim, kao veoma značajan faktor se pokazala perspektiva iz koje se
posmatra kretanje vozila. Vozilo koje se kreće najsporijom brzinom sa najvećom tačnošću se opaža
kada se posmatra sa strane, dok se veće brzine tačnije opažaju sa mesta suvozača i kada se vozilo
posmatra sa strane. Očigledno, proces opažanja brzine kretanja vozila je veoma složen, a rezultati
istraživanja imaju značajne implikacije za bezbednost različitih kategorija učesnika u saobraćaju.
Ključne reči: bezbednost saobraćaja, brzina kretanja vozila, procena brzine
Abstract: As the speeding movement of vehicles listed as one of the most common circumstances
under which leads to the occurrence of accidents on our roads, it was interesting to launch a study
in order to examine whether there are differences in the assessment of the speed of vehicles by
Prof. dr, Čičević Svetlana, dipl. psiholog, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija,
s.cicevic@sf.bg.ac.rs
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pedestrians and passengers. In particular, young drivers can not take the measure of the speed of the
vehicle in front and the vehicle is going to meet them, thus causing problems in overtaking. This
process takes longer for them, and unfortunately are not uncommon situations with fatal
consequences. This paper will be presented test was performed in the Laboratory of traffic
psychology and ergonomics, the Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade. The
sample was formed by 201 respondents (68 female respondents and 133 male respondents), whose
average age was 21 years. Respondents had the opportunity to watch 12 videos in a moving vehicle,
resulting recording from different perspectives observation. Results showed different estimates the
speed of vehicles. Speed of 30 km/h is perceived as largely remained faster, while higher speeds,
generally perceived as slower. However, as a very important factor proved to be the perspective
from which to observe the movement of the vehicle. Obviously, the process of perception speed of
the vehicle is very complex, and the research results have important implications for the safety of
various categories of road users.
Keywords: traffic safety, vehicle speed, speed estimates

1.

UVOD

Brzina kretanja vozila smatra se jednom od najvažnijih mera efikasnosti, kao i
bezbednosti saobraćaja na putevima. Brojne studije potvrdile su ulogu i značaj
neprilagođene brzine u procesu nastanka saobraćajnih nezgoda (Aarts and Van Schagen,
2006; De Pelsmacker and Janssens, 2007; Elvike, 2009; Speed Check Services, 2010;
Cascetta and Punzo, 2011; Soole at al., 2013; Wu et al., 2013; De Pauw et al., 2013). Jednu
od svakako najsveobuhvatnijih empirijskih studija sproveo je Elvik (2013) sa ciljem da
istraži odnos brzine kretanja vozila i pojave nezgoda u saobraćaju. Neprilagođena brzina
definiše se kao brzina koja je neadekvatna u smislu savlađivanja zahteva puteva. Statistički
podaci iz razvijenih zemalja ukazuju na činjenicu da je neprilagođena brzina odgovorna
za 30% smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama, dok se ta brojka u nerazvijenim
zemljama kreće čak oko 50%.
Trenutnu sliku ove problematike u našoj zemlji najbolje oslikava istraživanje vršeno u
periodu od 2010. do 2013. godine. Dobijeni podaci ukazuju da najveći broj najtežih
saobraćajnih nezgoda, kao i najveći broj poginulih lica, po pitanju okolnosti nezgoda,
pripada kategoriji nepropisne i neprilagođene brzine. U posmatranom period, zbog
nepropisne i neprilagođene brzine kao uzroka poginulo je 1.419 lica, što čini 52% od
ukupnog broja poginulih lica. Sudeći prema tvrdnjama ispitanika, svaki peti vozač
putničkog automobila brzinu u naselju prekoračuje u proseku za više od 10 km/h. Kada je
reč o kretanju vozila van naselja, rezultati pokazuju da se gotovo dve petine vozila u
istraživanju kreće brzinom koja je veća od ograničenja 4. Istraživanje stavova naših vozača
o brzini ukazalo je na alarmantan podatak da se najveći procenat vozača putničkih
automobila (46,7) ne slaže da prekoračenje brzine u naseljenim mestima za 20 km/h
povećava rizik učešća u saobraćajnoj nezgodi. Kada je reč o motivima za prekoračenje
brzine, najviše vozača (32,6%) je istaklo da to doprinosi njihovom doživljaju da se na taj
način prilagođavaju vožnji drugih vozača u saobraćaju. Percepcija vozača da će biti
zaustavljeni ili kažnjeni od strane policije ukazuje da se 41,1% vozača ne slaže sa tom
izjavom. Na teritoriji Republike Srbije 55,4% vozača je prijavilo da će “nikada” ili “retko”
biti provereni zbog prekoračenja brzine na tipičnom putovanju. U pogledu sankcionisanih
4

http://www.abs.gov.rs/doc/Brosura_Indikatori_2014.pdf, 20.1.2015.
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vozača za prekoračenje brzine u poslednje tri godine, 83,4% vozača na teritoriji Republike
Srbije je prijavilo da nije sankcionisano, a 14,2% da je novčano kažnjeno. Kada je u pitanju
slaganje vozača sa izjavom da kazne za prekoračenje brzine treba da budu strožije, njih
23,1% se ne slaže sa datom izjavom5.
Donošenje odluke o izboru brzine kretanja vozila uslovljeno je uticajima psiholoških
karakteristika vozača, njegovim vozačkim veštinama i ograničenjima, karakteristikama
puteva i okruženja, kao i karakteristikama samog vozila. Brojni su motivi za prekoračenje
ograničenja brzine; oni mogu biti racionalne i emocionalne prirode i često su uslovljeni
trenutnim stanjem vozača u aktulenoj saobraćajnoj situaciji. Pored ovih trenutnih stanja
koja utiču na ponašanje vozača, postoji niz stabilnih psiholoških karakteristika koje utiču
na izbor brzine kretanja vozila i uzrok su velikim razlikama u ponašanju između vozača.
Problem se naročito usložnjava među populacijom mladih vozača usled smenjene
anticipacije procena brzine kretanja vozila ispred sebe i vozila koje im ide u susret, zbog
čega dolazi do poteškoća u preticanju. Taj postupak kod njih traje duže, i nažalost nisu
retke situacije sa kobnim posledicama. Problem je i naglo kočenje, jer mladi vozači
nemaju rutinu pravilnog usporavanja. Kako proces učenja u ovoj ranjivoj populaciji
učesnika saobraćaja još uvek nije završen, od ključnog je značaja u fazi edukacije uticati
na usvajanje bezbednijih stilova vožnje.
U radu će biti prikazano testiranje vršeno na osobama mladjim od 23 godine, sa ciljem
ispitivanja percepcije brzine od strane mladih vozača. Istraživanje je sprovedeno
poslednjeg kvartala 2014. godine.
2.

METODOLOGIJA RADA

U ovom radu biće prezentovano testiranje vršeno u okviru Laboratorije za saobraćajnu
psihologiju, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Za potrebe ovog testiranja, ispitanicima
su na platnu za video projekcije uz pomoć projektora prikazana 12 video snimaka vozila
u pokretu, nastalih snimanjem iz različitih perspektiva posmatranja. Brzine vozila
prikazanog u video klipu su 30 km/h, 50 km/h i 70 km/h, snimane iz četiri različite
perspektive. Brzina od 30km/h je odobrana na osnovu Zone "30", koja predstavlja deo
puta, ulice ili naselja u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. Opšte
ograničenje brzine u naseljenim mestima iznosi 50km/h, dok autobusima kojima se vrši
organizovani prevoz dece, zglobnim autobusima bez mesta za stajanje, dok je za teretna
motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg, za teretna motorna
vozila sa priključnim vozilom, kao i za vozila kojima se vrši prevoz opasnih materija
ograničenje brzine 70km/h (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, 2009.). Vozilo
u pokretu je snimano kako se odredjenom brzinom približava kameri (NAPRED), udaljava
se od kamere (POZADI), sa bočne strane vozila (STRANA) i iz ugla suvozača
(SUVOZAČ). Zadatak ispitaniku je bio da sopstvenom procenom odredi brznu kretanja
vozila u odredjenoj situaciji, prikazanoj na video snimku. Ispitanici su svoje procene
unosili u anketni list, formiran preko google-drive aplikacije. Pored navedenih pitanja,
anketa je sadržala demografska pitanja (pol, godine starosti ispitanika), pitanja u vezi sa
korišćenjem naočara za vid (ili kontaktnih sočiva), pitanja u vezi sa vozačkom dozvolom

5

http://www.abs.gov.rs/doc/Brosura_Indikatori_2014.pdf, 20.1.2015.
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(kategorija vozačke dozvole, broj godina posedovanja vozačke dozvole) i pitanja u vezi
sa učestalošću vožnje putničkog automobila.
Unos podataka iz ankete izvršen je u programskom paketu MS Excel 2007. Statistička
analiza podataka je sprovedena u statističkom softverskom paketu IBM SPSS Statistics
v.18 i pri tome su korišćene standardne metode deskriptivne statistike (aritmetička sredina,
medijana, modus, varijansa, standardna devijacija, minimum, maksimum), kao i
statističke metode navedene u daljem tekstu. Normalnost distribucije testirana je
inspekcijom histograma i Kolmogorov- Smirnov testom. Budući da su raspodele svih
omernih varijabli statistički značajno odstupale od normalne raspodele, korišćeni su
neparametarski metodi. Za procenu značajnosti razlike korišđeni su Kruskal-Wallis-ov i
Mann-Whitney-jev test sume rangova U-test. Postavljena je nulta hipoteza (H0) koja glasi:
Ne postoji statistički značajna razlika između grupa i radna hipoteza (Ha) koja glasi:
postoji statistički značajna razlika između grupa. Prag statističke značajnosti (α)
postavljen je na 5%. Stoga, ukoliko je p≤0,05, odbacuje se H0 i prihvata Ha, a ukoliko je
p>0,05 prihvata se H0..
3.

REZULTATI RADA SA DISKUSIJOM

Uzorak je formiran od 201 ispitanika (33,8% ispitanika ženskog pola i 66,2%
ispitanika muškog pola), čija je prosečna starost bila 21 godina. Najveći procenat
ispitanika ima položen vozački ispit za putnički automobil (80,1%), za teretna vozila
(7,5%), za motocikle (14,9), dok 19,4% ispitanika nema vozačku dozvolu. Skoro polovina
vozača ima vozačku dozvolu izmedju 3 i 5 godina (47,8%), do 3 godine 23,7% ispitanika,
9,1% više od 5 godina, dok ostali ispitanici nemaju vozačku dozvolu. Manje od tri puta
godišnje automobil, kao vozači, koristi 19,4% ispitanika, manje od tri puta mesečno
19,4%, manje od tri puta nedeljno 14,9%, izmedju tri i pet puta nedeljno 10,4%, dok skoro
svakodnevno putnički automobil voi 25,9% ispitanika. Naočare za vid koristi 20,4%
ispitanika (i prilikom testiranja su koristili naočare ili sočiva), dok 79,6% ispitanika ne
koristi naočare za vid. Sa slika 1 i 2 može se videti vrednost prosečne procenjene brzine
kretanja vozila za tri različite brzine i četiri različite perspektive posmatranja, kao i
disperzije pri različitim brzinama i perspektivama posmatranja. Tako da za brzinu od 30
km/h, za napred procenjena brzina iznosi 33,4 km/h (disperzija 9,3 km/h), pozadi 26,49
km/h (disperzija 8,95 km/h), strana 29,07 km/h (disperzija 10,53 km/h) i sa mesta
suvozača 38,65 km/h (disperzija 11,87 km/h). Za brzinu od 50 km/h, za napred procenjena
brzina iznosi 40,2 km/h (disperzija 10,39 km/h), pozadi 39,03km/h (disperzija 10,45 km/h)
, strana 46,30 km/h (disperzija 10,57 km/h), dok sa mesta suvozača procenjena brzina
iznosi 47,38 km/h (disperzija 13,17 km/h). Kada je reč o najvećoj brzini u eksperimentu
(70 km/h), ispitanici su za napred procenili brzinu od 53,06 km/h (disperzija 12,93 km/h),
pozadi 45,99 km/h (disperzija 13,08 km/h), strana 55,08 km/h (disperzija 13,8 km/h), dok
sa mesta suvozača procenjena brzina iznosi 58,23 km/h (disperzija 15,96 km/h). Iz
navedenih rezultata može se zaključiti da se brzina od 30km/h opaža uglanom kao veća,
dok se veće brzine, generalno doživljavaju kao sporije. Međutim, kao veoma značajan
faktor se pokazala perspektiva iz koje se posmatra kretanje vozila. Vozilo koje se kreće
najsporijom brzinom sa najvećom tačnošću se opaža kada se posmatra sa strane, dok se
veće brzine tačnije opažaju sa mesta suvozača i kada se vozilo posmatra sa strane.
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Slika 1. Prosečne vrednosti procenjenih
brzine kretanja vozila
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Slika 2. Vrednosti disperzije za procenjene
brzine kretanja vozila

Na osnovu Slike 3. može se zaključiti da osobe ženskog pola percipiraju veću brzinu
u odnosu na osobe suprotnog pola, kao i da osobe ženskog pola imaju približnije vrednosti
procenjenih brzina stvarnim brzinama. Rezultati Mann-Whitney testa, prikazani u Tabeli
1., pokazuju statistički značajne polne razlike ispitanika za sledeće brzine i perspektive:
napred 30km/h, pozadi 30km/h, pozadi 50km/h, pozadi 70km/h, strana 30km/h, strana
50km/h, strana 70km/h, suvozač 30km/h, suvozač 50km/h i suvozač 70km/h.
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Slika 3. Prosečne vrednosti procenjenih brzine kretanja razdvojene po polovima ispitanika

Na osnovu Slike 4. može se zaključiti da osobe koje koriste naočare za vid tačnije
percipiraju brzinu, kao i da imaju veće vrednosti procenjene brzine od osoba koje ne
koriste naočare za vid (osim za perspektivu napred). Statistički značajne razlike, izmedju
osoba koje koriste naočare za vid i osoba koje ne koriste, postoje za perspektivu gledanja
iz suvozačevog ugla, za brzinu 70km/h (Zu=-2,55; p=0,011, Tabela 1.).
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Slika 4. Prosečne vrednosti procenjenih brzine kretanja vozila ispitanika koji koriste/ne koriste
naočare za vid

Na osnovu prosečnih vrednosti procenjenih brzine kretanja vozila po godinama
posedovanja vozačke dozvole ispitanika, prikazanih na Slici 5., može se zaključiti da
najveću i najtačniju prosečnu vrednost procenje brzine imaju ispitanici koji poseduju
vozačku dozvolu do 3 godine, dok najlošije percipiranje brzine imaju ispitanici koji
vozačku dozvolu poseduju više od 5 godina. Takodje, postoje i značajne statističke razlike
izmedju četiri grupe ispitanika, podeljene po godinama posedovanja vozačke dozvole i to
za sve brzine iz perspektive napred (30km/h: χ2=16,54; p=0,001, 50km/h: χ2=24,69;
p=0,000, 70km/h: χ2=8,40; p=0,038), najmanju brzinu iz perspektive pozadi (χ2=9,82;
p=0,020) i najveću brzinu iz perspektive sa strane (χ2=9,31; p=0,025) (Tabela 2.).
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Slika 5. Prosečne vrednosti procenjenih brzine kretanja vozila po godinama posedovanja vozačke
dozvole ispitanika
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Posmatrajući Sliku 6., koja prikazuje prosečne vrednosti procenjenih brzine kretanja
vozila po učestalosti vožnje ispitanika, može se zaključiti da najbliže vrednosti
procenjenih brzina imaju ispitanici koji manje od 3 puta godišnje voze automobil, dok
najslabije rezultate imaju ispitanici koji upravljaju vozilom izmedju 3 i 5 puta sedmično i
skoro svakodnevno. Statistički značajne razlike izmedđu ovih kategorija postoje za sve
brzine iz perspektive napred i za dve najveće brzine iz ugla suvozača (Tabela 2.).
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Slika 6. Prosečne vrednosti procenjenih brzine kretanja vozila po učestalosti vožnje ispitanika
Tabela 1. Rezultati Mann-Whitney testa
Grupe

Pol

Naočare

Brzine krertanja
voziča
napred 30km/h

Mann-Whitney U
3713,5

Wilcoxon
W
12491,5

Zu
-2,03

Asymp. Sig. (2tailed)
0,042

pozadi 30km/h

3670,5

12581,5

-2,24

0,025

pozadi 50km/h

3655,5

12566,5

-2,25

0,024

pozadi 70km/h

3321,5

12232,5

-3,11

0,002

strana 30km/h

3195,0

12106,0

-3,45

0,001

strana 50km/h

2609,5

11520,5

-4,96

0,000

strana 70km/h

3150,5

12061,5

-3,54

0,000

suvozač 30km/h

2265,0

11176,0

-5,86

0,000

suvozač 50km/h

2954,0

11865,0

-4,06

0,000

suvozač 70km/h

2109,0

11020,0

-6,23

0,000

suvozač 70km/h

2438,0

15318,0

-2,55

0,011

Statistički značajne razlike postoje izmedju godina starosti ispitanika za sve brzine
projekcije napred, za brzinu 30km/h za perspektive pozadi, strana i suvozač, kao i za
perspektivu strana i brzinu 50km/h (Tabela 2.). Takodje, statistički značajne razlike
postoje i za kategorije vozačke dozvole za koje ispitanici imaju položen vozački ispit, i to
za sve brzine, za perspektive napred i suvozač (Tabela 2.). Iz Tabele 2. može se zaključiti
da za perspektivu NAPRED postoje najviše statistički značajnih razlika.
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Tabela 2. Rezultati Kruskal Wallis testa

Grupe

Godine starosti

Kategorija vozačke
dozvole

Posedovanje vozačke
dozvole

Učestalost vožnje

4.

Brzine krertanja
vozila
napred 30km/h
napred 50km/h
napred 70km/h
pozadi 30km/h
strana 30km/h
strana 50km/h
suvozač 30km/h
napred 30km/h
napred 50km/h
napred 70km/h
suvozač 30km/h
suvozač 50km/h
suvozač 70km/h
napred 30km/h
napred50 km/h
napred 70km/h
pozadi 30km/h
strana 70km/h
napred 30km/h
napred 50km/h
napred 70km/h
suvozač 50km/h
suvozač 70km/h

Chi-square

df

14,95
8,74
11,06
12,86
9,09
8,73
8,10
21,12
19,46
14,12
11,06
16,21
12,43
16,54
24,69
8,40
9,82
9,31
14,56
17,24
11,54
17,38
20,02

3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5

Asymp.
Sig.
0,002
0,033
0,011
0,005
0,028
0,033
0,044
0,001
0,002
0,015
0,050
0,006
0,029
0,001
0,000
0,038
0,020
0,025
0,012
0,004
0,042
0,004
0,001

ZAKLJUČAK

Na osnovu podataka prikupljenih i analiziranih u sprovedenom istraživanju, mogu se
izvesti opšti zaključci:
- da se brzina od 30km/h opaža uglanom kao brža, dok se veće brzine, generalno
doživljavaju kao sporije;
- vozilo koje se kreće najsporijom brzinom sa najvećom tačnošću se opaža kada se
posmatra sa strane, dok se veće brzine tačnije opažaju sa mesta suvozača i kada se vozilo
posmatra sa strane;
- osobe ženskog pola percipiraju veću brzinu u odnosu na osobe suprotnog pola, kao i
da osobe ženskog pola imaju približnije tačne vrednosti procenjenih brzina, stvarnim
brzinama;
- osobe koje koriste naočare za vid tačnije percipiraju brzinu, kao i da imaju veće
vrednosti procenjene brzine od osoba koje ne koriste naočare za vid (osim za perspektivu
napred);
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- najveću i najtačniju prosečnu vrednost procenje brzine imaju ispitanici koji poseduju
vozačku dozvolu do 3 godine, dok najlošije percipiranje brzine imaju ispitanici koji
vozačku dozvolu poseduju više od 5 godina;
- najbliže tačnim vrednostima brzina imaju ispitanici koji manje od 3 puta godišnje
voze automobil, dok najslabije rezultate imaju ispitanici koji upravljaju vozilom izmedju
3 i 5 puta sedmično i skoro svakodnevno;
- za perspektivu NAPRED postoje najviše statistički značajnih razlika.
Obzirom da brzina predstavlja krucijalan problem u bezbednosti saobraćaja, s tim u
vezi treba se pristupiti rešavanju problema brze vožnje u cilju smanjenja saobraćajnih
nezgoda sa smrtno stradalim i saobraćajnih nezgoda sa teškim povredama. Treba imati na
umu da povećanje brzine istovremeno povećava i rizik od saobraćajnih nezgoda, odnosno
da pri brzini putničkog automobila od 32 km/h, smtrno strada 5% pešaka, pri brzini od 48
km/h, smtrno strada 45% pešaka, dok pri brzini od 64 km/h, smtrno strada 85% pešaka
(Jaganjac and Ramić, 2006:147). Ukoliko se pored navedenih činjenica pridoda i slabo
percipiranje brzina, odnosno „podcenjivanje“ brzina kretanja vozila, može se doći do
zaključka da brzine predstavljaju veliki problem bezbednosti saobraćaja sa još jednog
aspekta. Rezultata istraživanja prikazani u radu trebalo bi da predstavljau dobar osnov za
edukaciju i informisanje vozača, ali i ostalih učesnika u saobraćaju, o značaju procene
brzine za unapredjenje bezbednosti saobraćaja.
Dalji pravci istraživanja u vezi sa percipiranjem brzine kretanja vozila od strane
učesnika u saobraćaju trebalo bi da budu usmereni ka ispitivanju percipiranja brzine po
manjim teritorijalnim jedinicama Republike Srbije (npr. regionima ili gradovima, jer
eksperiment nema posebnih zahteva za realizaciju), pored toga potrebno je izvršiti njihovu
komparaciju medjusobno, kao i sa ostalim državama evropskog kontinenta. Potrebno je
sprovoditi razne edukativne i informacione sadržaje na nacionalnom, regionalnom i
lokalnom nivou kako bi se uticalo na promenu stavova i ponašanja učesnika u saobraćaju
o značaju percepcije brzine za bezbednost saobraćaja, a sve sa ciljem stvaranja što
bezbednije sredine za sve učesnike u saobraćaju.
5.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА БРЗИНЕ У 27
ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
COMPARATIVE ANALYSIS INDICATORS OF SPEED IN THE 27
POLICE DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Миодраг Божић1
Резиме: Брзина представља индикатор у безбедности саобраћаја која има за циљ да идентификује све
проблеме у поменутој области. Брзина је једна од најчешћих околности приликом саобраћајне незгоде. Због
неприлагођена брзина сваке године у свету више око 600.000 људи смртно страда. У периоду од 2007. до
2012. године у Републици Србији 35% свих саобраћајних незгода догодило се под околностима
прекорачења ограничене брзине. Као последица непоштовања брзине кретања, живот је изгубило преко
2.500 људи што је више од 56% од укупног броја погинулих, истовремено то 45% повређених од укупног
броја повређених. Имајући ово у види спроведено је истраживање мерење брзине у 27 полицијских управа
Републике Србије. Спроведеним истраживањем формиран је узорак на основу којег су израчунате
статистичке вредности брзине. Прорачунате вредности представљају директне показатеље индикатора
брзине, на основу којих је могуће формирати општу слику брзине у саобраћајном току. Анализом
утврђених показатеља дефинисано је жељено стање, и дат је предлог мера за достизање жељеног стања.
Кључне речи: брзина, индикатори, ограничење брзине, насеље, полицијске управе
Abstract: Speed represents indicator in traffic safety that has a goal to identify all problems in this area. Speed
is one of the most frequent circumstances during traffic accidents. Because of inadequate speed every year in the
world more than 600.000 people dies. In time frame from 2007 to 2012 in Republic of Serbia 35% of car
accidents happened because of excessive speed. As a result of not respecting speed limit 2500 people lost their
lives which is more than 56% of total number, and in the same time it is 45% hurt from total number. Having
this in mind research was made in 27 police departments in R.S. with this research was formed a sample on
which base are calculated statistic values of speed. Calculated values represents direct markers of indicators of
speed, on base of which is possible to form complete picture of speed in traffic current. Analysis of proven
markers was defined wanted state, and its given suggestion of measures for achieving that condition.
Keywords: speed, indicators, speed limit, settlement, police departments.
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УВОД

1.

Саобраћај представља организовано кретање транспортних јединица на мрежи
саобраћајница, са циљем да изврши просторну дислокацију људи, ствари и робе.
Поред ових користи, саобраћај као појава ствара штетне последице са аспекта
безбедности саобраћаја и животне средине.
Данас, Светска здравствена
организација предвиђа да ће, до 2020. године у саобраћају гинути око 1,9 милиона
људи годишње. Према процени из 2000. године, са економске стране посматрано,
трошкови саобраћајних незгода износе приближно од 1-3% бруто националног
производа (The World Bank, 2002). Препознавши значај, важност и потенцијал
деловања у области безбедности саобраћаја, Генерална скупштина Уједињених
нација 10. маја 2010. године усвојила је Резолуцију A/RES/64/255, којом је период
од 2011-2020. године проглашен Деценијом акција за безбедност саобраћаја, са
циљем да се у том периоду стабилизује, а затим смањи број смртних исхода у
саобраћају широм света. Деценије акција за безбедност саобраћаја дефинише
активности које треба да предузме свака држава, активности су груписане су у пет
стубова (WHO, 2013).

Слика 1. Пет стубова који воде националне планове и активности кроз Деценију
акције за безбедност саобраћаја 2011-2020. године.2

Из наслова се може видети да је тема овог рада брзина возила у саобраћајном
току. Погледом на претходну слику може се уочити да се активности везане за
брзину могу сврстати у оквиру три стуба: „ Управљање безбедношћу саобраћаја“,
„Безбеднији путеви и мобилност“ и трећи стуб у којем лежи највећи потенцијал
јесте „Безбеднији учесници у саобраћају“ што се односи на понашање возача.
Неприлагођена брзина сваке године у свету однесе више од 600.000 живота. У
Србији за периоду од 2007. до 2012. године чак 35% свих саобраћајних незгода
догодило се под околностима прекорачења дозвољене брзине. Као последица
непоштовања брзине кретања, живот је изгубило преко 2.500 људи што је више од
56% од укупног броја погинулих, истовремено 45% повређених од укупног броја
повређених. На ризик од незгоде утичу: ограничење брзине, просечна брзина
возила, проценат вазала чија брзина је већа од ограничене, проценат спорих возила
и дисперзија брзина. Број незгода се повећава од 10% до 25%, када просечна брзина
порасте за 5 km/h, ово повећање је 25-50%, ако брзина порасте за 10 km/h. Ако у
насељу порасте средња брзина за 10%, број незгода расте за око 21%. Велике
просечне брзина значи и велике сударне брзине (Липовац, 2008). Са порастом
сударних брзина расту последице незгоде, а посебно ризик смртности. На пример,
ризик повреда везаног путника је 3 пута већи при сударној брзини 50 km/h, него при
брзини 30 km/h. Непоштовање ограничења брзине је врло поуздан показатељ
склоности ка саобраћајним незгодама. Наиме, возачи који возе пребрзо, праве и
друге саобраћајне прекршаје, а сваки трећи возач који је кажњен због прекорачења
брзине био је учесник саобраћајне незгоде (Писана предавања из предмета Основе
безбедности саобраћаја, 2014. Саобраћајни факултет Београд).
2

World Health Organization (WHO). (2013a). Global Health Observatory: Road safety.

262

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

Вероватноћа смртности

1
0,8
0,6

0,4
0,2
0

0

20
40
60
80
Брзина у тренутку судара(km/h)

100

Зависност вероватноће смртности од брзине у тренутку судара
пешак-возило3
Ако се проценат возача који возе пребрзо удвостручи, број незгода порасте за
око 10%, ако њихова просечна брзина порасте за 2 km/h, број незгода порасте за
преко 20%. Уколико су брзине уједначене (мале дисперзије брзина) онда се догађа
и мањи број незгода. Брза и спора возила имају и већи ризик учешћа у незгодама.
Значај свих индикатора у безбедности саобраћаја, па и брзине ко индикатора огледа
се у томе да није потребно чекати да се догоди саобраћајна незгода, већ се на основу
уочених проблема могу дефинисати опасности и предложити мере за решавање
истих (Липовац, 2008) Брзина као индикатор, спада у индиректне показатеље и
може се користити као показатељ нивоа безбедности саобраћаја. Брзина се најчешће
прати у следећим случајевима: средња брзина тока у одређеној тачки, дисперзија
брзине, проценат непоштовања/поштовања ограничена брзине, проценат
екстремних прекорачења брзине.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Метод истраживања који је коришћен у овом раду је метод научног посматрања,
којим је у 27 полицијских управа Републике Србије без Косова и Метохије, у насељу
снимана брзина возила у саобраћајном току. Места за мерења су бирана по
принципу случајног избора деонице, а тежило се да је на деоници могуће остварити
услове слободног саобраћајног тока, и да на деоници нема елемената који могу да
утичу на брзину кретања попут „лежећих полицајаца“, раскрсница, пешачких
прелаза, вертикалних и хоризонталних кривина и др. Индикатори који су утврђени
за потребе истраживања, утврђени су по методологији SafetyNET пројекта, па је на
тај начин обезбеђена њихова упоредивост на европском нивоу. Основни циљеви
истраживања спроведеног за потребе овог рада, били су да се утврде брзине кретања
возила у саобраћајном току за дневне и ноћне услове у насељу, опише стања
безбедности саобраћаја, и да се изврши рангирање од најбезбедније ка
најнебезбеднијој полицијској управи, са аспекта брзине кретања возила у насељу.
Циљна група су сви учесници у саобраћају који се крећу у условима слободног
саобраћајног ток на пресеку деонице где се врши мерење. Ово истраживање је
спроведено у временском периоду од 10. маја 2014. до 05. јула 2014. године. Брзине
3

Писана предавања из предмета Основе безбедности саобраћаја, 2014. Саобраћајни факултет Београд
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кретања возила мерена је школским радаром за мерење брзине „Bushnell Velocity
Speed Gun“, који је уједно и главни инструмент овог истраживања. Прикупљени
подаци на терену обрађени су у програмском пакету Microsoft Office Excel.

3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У 27 полицијских управа Републике Србије анализирана је брзина као индикатор
безбедности саобраћаја, за сваку полицијску управу појединачно направљен је
узорак. Обједињавањем узорака из свих полицијских управа добио се узорак од
20.612 за дневне услове и узорак од 15.828 за ноћне услове што укупно чини узорак
од 32.440 анализираних брзина возила. Тако обједињен узорак представља узорак
за целу Републику Србију, и од тог узорка су добијени статистички резултати
представљени у табели 1. И на дијаграму фреквенције (слика 3). На дијаграмима
фреквенције брзина представљена је фреквенција брзина до 120 km/h. Брзине веће
од 120 km/h чине проценат мањи од 0,1% и графички није их могуће приказати, те
брзине су узете у обзир приликом прорачуна статистичких података.
Табела 1. Приказ статистичких резултата за Републику Србију
Величине
Vmo
Vsr
S2
S
85perc
50perc
Vmin
Vmax
Dmax
> 50 km/h
> 70 km/h

ДАН
51 km/h
53,59 km/h
123,23 km/h
11,10 km/h
64 km/h
53 km/h
17 km/h
160 km/h
143 km/h
59,49%
6,72%

Вредности
НОЋ
50 km/h
55,01 km/h
158,4 (km/h)2
12,59 km/h
67km/h
54 km/h
17 km/h
164 km/h
147 km/h
62,26%
9,93%

Упоредном анализом добијених статистичких резултата за дан и ноћ може се
закључити да је мода брзине већа дању за 1 km/h, док је просечна брзина већа ноћу
за 1,42 km/h. Варијанса брзина је такође већа ноћу за 35,17 (km/h)2 што проузрокује
разлику у стандардном одступању брзине за 1,49 km/h. Граница 85-ог перцентила
већа ноћу за 3 km/h, као и граница 50-ог перцентила која је већа за 1 km/h,
максимална дисперзија брзина већа је ноћу за 4 km/h.
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Слика 2. Упоредна анализа фреквенција брзина у ПУ у Републици Србији ДАН – НОЋ
Са дијаграма фреквенције брзине (слика 3.) за дан и ноћ може се видети да су
брзине од 20 до 40 km/h са сличном фреквенцијом, брзине од 40 до 60 km/h имају
већу фреквенцију дању за око 0,5%, док брзине веће од 60 km/h имају већу
фреквенцију ноћу. Ограничење брзине од 50 km/h у Републици Србији више се
поштује дању за 2,77%, док је дању мањи и проценат возача који прекорачују
ограничену брзину за више од 20 km/h и он износи 3,22% у поређењу са ноћним
условима, Са дијаграма прекорачења дозвољене брзине можемо да видимо да само
око 40,51% у дневним и 37,74 % у ноћним условима поштује ограничене брзине.
100%
80%
60%

ДАН

59,49% 62,26%

НОЋ

40%
20%
0%

6,72% 9,93%
> 50 km/h

> 70 km/h

Слика 3. Прекорачења дозвољене брзине у Републици Србији ДАН – НОЋ
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Слика 4. Просечна брзина у дневним и ноћним условима вожње.
Први показатељ индикатора брзине који је анализиран у 27 полицијских управа
Републике Србије био је средња брзина возила у саобраћајном току (слика 5.). Овом
анализом издвојиле су се полицијске управе Крагујевац, Чачак и Смедереву у
којима је забележена највећа просечна брзина у дневним условима, док се у ноћним
условима вожње издвајају Београд, Шабац и Чачак. ПУ са најмањом просечном
брзином у дневним и ноћним условима вожње су Пирот, Пожаревац и Лесковац.
Следећи показатељ индикатора брзине који је анализирана је стандардно
одступање у саобраћајном току (слика 6.), анализом овог показатеља издвајају се
ПУ Пожаревац, Београд, Ваљево и Шабац у којима је највећа девијација брзина за
дневне и ноћне услове вожње. ПУ са најмањом девијацијом брзина су Кикинда,
Краљево и Бор за дневне и Лесковац, Кикинда и Узице за ноћне услове вожње.
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Слика 5. Стандардно одступање брзине у дневним и ноћним условима вожње
Са аспекта 85-ог перцентила (слика 7.) ПУ на највећом границом овог
показатеља за дневне услове су Крагујевац, Чачак и Београд, док су у ноћним
условима најлошији резултати забележени у Београду, Шапцу и Пријепољу, док су
најбољи резултати за дневне услове вожње забележени у ПУ Пирот, Нови Сад и
Кикинда, а за ноћне услове вожње издвајају се Лесковац, Пирот и Кикинда.
Са аспекта поштовања ограничења брзине анализиране су две категорије возача.
Прву категорију чине возачи који не поштују ограничење брзине (слика 8.), у овој
категорији најбољи резултати су забележени у ПУ Пирот, Кикинда и Лесковац за
дневне услове вожње, а за ноћне издвајају се Пирот, Лесковац и Пожаревац, док су
најлошији резултати за дневне услове вожње забележени у ПУ Чачак, Крагујевац и
Ваљево, а за ноћне у ПУ Краљево, Смедерево и Чачак.
Другу категорију чине возачи који чине прекорачење брзине за 20 и више
километара на час (Слика 9.). По овом критеријуму најбољи резултати су
забележени у ПУ Кикинда, Лесковац и Пирот за дневне и ноћне услове вожње, док
су најлошији резултати забележени у ПУ Крагујевац, Чачак и Београд за дневне
услове вожње, док се у ноћним условима вожње издвајају Београд, Шабац и Чачак.
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Слика 6. Граница 85-ог перцентила у дневним и ноћним условима

Слика 7. Проценат возача који возе брзинама већим од ограничене
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Слика 8. Проценат возача који возе брзинама за већим 20 km/h од ограничења

Слика 9. Обједињено рангирање полицијских управа
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После анализирања свих показатеља појединачно, извршено је обједињавање и
донета је заједничка оцена која указује на укупно стање индикатора брзине за сваку
ПУ у Републици Србији (слика 10.). Према тој оцену као ПУ са најбољим стањем
овог индикатора за дневне и ноћне услове удвајају се ПУ Кикинда, Пирот и
Лесковац. ПУ у којима су забележени најлошији резултати овог индикатора су за
дневне услове вожње Чачак, Краљево и Ваљево, док у ноћним условима издвајају
се Шабац, Београд и Пријепоље. Обједињено рангирање је добијено користећи
формулу за десетостепено рангирање, свака полицијска управа је добила оцену од 0
до 10, при чему полицијске управе са најбољим забележеним резултатима имају
најмању оцену, а полицијске управе са најлошим резултатима имају највеће оцене.

4.

ДИСКУСИЈА

Након сагледавања и анализе постојећег стања, потребно је дефинисати жељено
стање, и осмислити начин како да се оно достигне. Побољшање постојећег стања
подразумева примену различитих мера, а у зависности од врсте проблема зависи и
природа мера и динамика њиховог спровођења. Имајући у виду уочене проблеме у
постојећем стању, дефинише се жењено стање за сваку статистичку вредност.
Жељено стање је да мода брзине буде мања од ограничена брзине, у интервалу
од 43 до 48 km/h, и приближно једнака средњој брзини. Стандардно одступање
брзине би требало да се креће у интервалу од 5 до 7 km/h, граница 85-ог и 50-ог
перцентила буде приближно иста. Са аспекта ограничења брзине потребно је знатно
смањити број возача који не поштују ограничење брзине, жељено стање је да то буде
испод 10%, такође проценат возача који возе брзинама већим за 20 и више
километара на час од ограничене потребно је смањити испод 1%.
Циљ овако постављеног жељеног стања је да се смањи дисперзија (разлика) брзина
у саобраћајном току, што за директну последицу има смањење конфликата између
возила, а то се даље осликава на смањење броја саобраћајних незгода и повећање нивоа
безбедности саобраћаја. Смањењем броја возача који не поштују ограничену брзину
смањује се брзина у саобраћајном току, а то се дање осликава на сударне брзине, а
сударна брзина има директан утицај на последице саобраћајне незгоде.
Како бих се остварили постављени циљеви потребно је системски приступити
проблему краткорочним и дугорочним мерама. Краткорочне мере имају за циљ да у
краћем року доведу до побољшања и да стабилизују постојеће стање. Паралелно са
краткорочним мерама треба започети и реализацију дугорочних мера, које би
подразумевале системски приступ проблему. Коначан исход дугорочних мера
требало би да буде постизање жељеног стања и дугорочно решење проблема.
Основни алат који је потребно користити за испуњене циљева и спровођење мера
јесте интегрисани приступ заснован на четири елемента “4Е”: Образовање,
Инжењерске мере, Прва помоћ, Спровођење – Присила.
Краткорочне мере подразумевају: спровођење кампање, организовање семинара
за унапређење знања возача, побољшање инфраструктуре са аспекта мера за
контролу брзине, контролу и репресију од стране полиције, одговорнији рад
полиције, најстроже санкције за возаче који чине екстрема прекорачења брзине,
постављање саобраћајне сигнализације и повремена снимања индикатора брзине.
Такође потребно је да управљач пута преиспита постављена ограничења брзине.
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Дугорочне мере подразумевају: едукацију припадника полиције који се баве
контролом и кажњавањем због прекорачења ограничења брзине, едукацију
наставног особља које ради са децом и младим возачима, успоставити интелигентне
системе за контролу брзине у инфраструктуру и у возила, на местима где се
идентификује највећи проценат возача који не поштује ограничење поставити
физичке препреке. Поред саме примене дефинисаних мера потребно је вршити и
периодично праћење ефеката мера, и промене стања.

5.

ЗАКЉУЧАК

Финалном оценом и финалним рангирањем полицијских управа за дневне
услове идентификоване су полицијске управе Кикинда, Пирот и Лесковац као
полицијске управе у којима постоје мањи проблеми у структури брзине у
саобраћајном току. Са друге стране идентификоване су и полицијске управе у
којима постоје проблеми великих размера када је у питању брзина возила у
саобраћајном току, те полицијске управе су Чачак, Крагујевац, Ваљево и Београд.
За ноћне услове вожње као полицијске управе са најбољим резултатима издвојиле
су се полицијска управа Пирот, Кикинда и Лесковац. Док су полицијске управе са
највећим проблемима у структури брзине идентификоване полицијска управа
Шабац, Београд и Пријепоље. Приказани резултати за Републику Србију и 27
полицијских управа доводе до закључка да у Републици Србији постоји велики
проблем у структури брзине и поштовања ограничења, ти проблеми се пресликавају
и на полицијске управе, где постоји разлика у обиму изражености проблема. Из
упоредне анализе дан - ноћ закључује се да су проблеми више изражени у ноћним
условима вожње.

6.

ПРИЗНАЊА

Захваљујемо се Саобраћајном факултету из Београда, здруженој катедри за
Безбедност саобраћаја, на достављеним подацима који су основ овог рада. Посебну
захвалност одајемо свим учесницима у реализацији истраживања.

7.
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Ɋɟɡɢɦɟ Поред директних показатеља безбедности саобраћаја, који се односе на саобраћајне
незгоде и њихове последице, изузетно важни показатељи безбедности саобраћаја јесу и
индиректни показатељи. Један од најважнијих индиректних показатеља јесте мерило понашања
учесника у саобраћају. Употреба сигурносних појасева представља један од најважнијих
индикатора који се односе на понашање учесника у саобраћају. Правилна употреба сигурносних
појасева смањује ризик од смртног страдања за возача и путника на месту до возача до 50%, док
за путнике на задњем седишту смањује ризик смртног страдања до 75%. У развијеним земљама
степен употребе сигурносних појасева износи преко 95%. На подручју Републике Српске, на
чијој територији се налази општина Зворник, употреба сигурносних појасева износи око 50%,
док на територији Републике Србије, у чијем је саставу општина Мали Зворник, тај проценат
износи око 70%. Важно је напоменути да су општине Зворник и Мали Зворник, иако у различитим
државама, суседне општине. Истраживање је спроведено на територији обе општине, са циљем
да се испита употреба сигурносних појасева код возача, путника на месту до возача и путника на
задњем седишту. Поред тога, циљ истраживања био је утврђивање постојања везе између пола,
старости и земље у којој је возило регистровано са степеном коришћења сигурносних појасева.
Ʉʂɭɱɧɟɪɟɱɢсигурносни појасеви, индикатор, индиректни показатељи, општина, безбедност
саобраћаја
$EVWUDFW In addition to direct indicators of traffic safety relating to traffic accidents and their
consequences, also there are indirect indicators of traffic safety which are very important. One of the
most important indirect indicators is measure of the road users behaviour. The usage of the seat belts is
one of the most important indicators related to road users behaviour. Proper use of the seat belts reduce
the risk of death for driver and passengers, up to 50% for driver, while for the rear seat passengers
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reduces the risk up to 75%. In developed countries the usage of the seat belts is more than 95%. On the
territory of the Republic of Srpska, on whose territory is the municipality of Zvornik, the usage of the
seat belts is about 50%, while in the territory of the Republic of Serbia, in which part is municipality of
Mali Zvornik, that percentage is about 70%. It is important to note that the municipalities of Zvornik
and Mali Zvornik are neighbouring municipalities, although they are in different countries. The research
was conducted on territories in both municipalities, with the main purpose to look into the usage of the
seat belts by the driver, co-driver and passengers on the back seat. In addition, the purpose of the study
is to determine whether there is relation between gender, age and country in which the vehicle is
registered with the degree of the seat belt usage.
.H\ZRUGVseat belts, indicator, indirect indicators, municipality, traffic safety

 ɍȼɈȾ
Правилна употреба сигурносних појасева је једна од најважнијих мера у
безбедности саобраћаја. То је мера политике безбедности саобраћаја у скоро свим
земљама света (Липовац, 2008:123). Употреба сигурносних појасева смањује ризик од
смртног страдања за возача и путника на месту до возача до 50%, док за путнике на
задњем седишту смањује ризик смртног страдања до 75% (WHO, 2013:22). Употреба
сигурносних појасева на предњим местима у возилу, у развијеним земљама се креће
преко 95%, најбољи примери су Француска 98,5%, Шведска 98%, Немачка 97%,
Норвешка 95%, на задњим местима у возилу ови проценти премашују 80% (Немачка
97%, Шведска 84%, Француска 84%) (IRTAD, 2014:32).
Због бољег разумевања целокупне слике на истраживаном подручју приказане су
неке основне социо-економске карактеристике посматраних општина. Општина
Зворник налази се у источној Босни, односно Републици Српској, и са два моста,
повезана је са општином Мали Зворник која се налази у западној Србији у мачванском
округу. Социо-економски показатељи који ће ближе описати општине су: број
становника, просечан број чланова домаћинства, степен моторизације становништва и
просечне нето зараде. На подручју општине Зворник у 2013. години популацију
становништва чине 63.686 становника, а просечно домаћинство има 3,5 члана
(Прелиминарни резултати пописа, 2013:25). Степен моторизације износи 175,7
возила/1.000 становника (Саобраћај и везе-статистички билтен, 2014:37). Просечна
нето зарада у општини Зворник износи 762,00 конвертибилне марке (BAM4) (плате,
запосленост и незапосленост-статистички билтен, 2014:28) што према средњем курсу
Народне банке Србије на дан 1. јул 2013. године износи 44.309,59 динара (RSD5). Број
становника у општини Мали Зворник износи 12.482. А степен моторизације износи
227,4 возила/1.000 становника, док је просечан број чланова домаћинства 3. Нето зарада
(без пореза и доприноса) износи 34.877,00динара (Општине и региони у Републици
Србији, 2014:46,177,286).
У обе државе постоји обавеза употребе сигурносних појасева и на предњим и на
задњим седиштима. Неупотреба сигурносних појасева окарактерисана је као примарни
прекршај у обе земље. Према Закону о основима безбједности саобраћаја на путевима
у Босни и Херцеговини који је усвојен 2005. године и који важи у оба ентитета, чланом
34. дефинисана је обавеза употребе сигурносних појасева за возача и све путнике у

BAM - трословна ознака валутеФедеративне РепубликеБосне и Херцеговине према ISO 4217
RSD - трословна ознака валуте Републике Србије према ISO 4217
_____________________________________________________________________________________________
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возилу. Истим законом, чланом 239. прописана је казна у износу од 30 конвертибилних
марака, што према средњем курсу Народне банке Србије на дан 1. јануар 2015. године
у динарској против вредности износи 1.855,35 динара. На територији Републике Србије
примењује се Закон о безбедности саобраћаја из 2009. године, који чланом 30.
дефинише обавезну употребу сигурносних појасева на свим седиштима у возилу, ако
она постоје. Кршење овог члана повлачи санкцију из члана 239., а та санкција износи
5.000,00 динара. Упоређујући висину казни видимо да су санкције у Републици Србији
скоро 3 пута веће у односу на санкције у Босни и Херцеговини, односно Републици
Српској.
Циљ овог рада био је да истражи коришћење сигурносних појасева у посматараним
општинама. Нарочита пажња посвећена је разликама у употреби сигурносних појасева,
са једне стране, возача и путника у возилима регистрованим у Србији, а са друге стране,
возача и путника у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини. Истраживано је и
како се поменуте групе возача понашају у земљи регистрације возила, односно, у
суседној земљи. Дакле, истраживање се бави питањем да ли се употреба сигурносних
појасева значајно разликује између ове две групе испитаника. Такође, предмет
истраживања био је и пол учесника у истраживању, и да ли он значајно утиче на
употребу сигурносних појасева у возилу. Поред пола, и старост, као важна
карактеристика учесника у саобраћају била је предмет истраживања и испитиван је њен
утицај на употребу сигурносних појасева. Вредности индиректних показатеља
безбедности саобраћаја везаних за сигурносни појас који су били предмет теренског
истраживања су: проценат употребе сигурносних појасева возача, проценат употребе
сигурносних појасева путника на месту до возача и проценат употребе сигурносних
појасева путника на задњем седишту.


ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂɆȿɌɈȾȿ

Истраживање употребе сигурносних појасева у возилу је спроведено, у уторак 30.
децембра 2014. године, на територијама општина Мали Зворник и Зворник. Мерење је
извршено у два термина, у дневним условима реализовања саобраћаја. У првом термину
мерења, које је трајало од 10:00 до 12:00 часова, мерена је употреба сигурносних
појасева на подручју општине Мали Зворник, а у другом термину мерења од 13:00 до
15:00 часова, мерена је употреба сигурносних појасева у општини Зворник.
Локације на којима су вршена истраживања су била у близини граничног прелаза
Мали Зворник - Каракај у обе општине. На подручју општине Мали Зворник
истраживање је вршено на растојању од око 50 до 100 метара од самог граничног
прелаза према центру града, у улици Вука Караџића. Друго мерно место, налазило се
на подручју општине Зворник, и то на укључењу возила са граничног прелаза на пут
М4. Разлог оваквог распореда локација мерења је у циљу хетерогености узорка са
аспекта регистарских ознака.
Спроведено истраживање имало је за циљ да се за свако возило, које је било предмет
истраживања, утврди: држава у којој је возило регистровано, пол, старост, употреба
сигурносног појаса за возача, путника до возача и путника на задњем седишту. Пошто
технички није било изводљиво забележити свако возило у саобраћајном току, возила
која ће учествовати у истраживању су бирана по принципу „случајног узорка“.
Укупан узорак на оба мерна места износи 1.234 возила, од чега су 594 возила
забележена на подручју општине Мали Зворник, а осталих 640 возила је регистровано
_____________________________________________________________________________________________
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на подручју суседне општине. У забележеним возилима, поред 1.234 возача, у оквиру
истраживања забележено је и 567 путника на месту до возача и 325 путника на задњем
седишту, што укупно чини 2.126 испитаника, што значи да просечна попуњеност
возила износи 1,72 особе по возилу. Од укупног броја испитаника 1.546 особа су
мушког пола, односно 73% целокупног узорка. Сви испитаници су подељени у 3
старосне категорије и то: до 30 година старости, од 30 до 65 година старости и преко 65
година старости. Важно је напоменути, да током истраживања није било могуће
најпрецизније проценити године испитаника, али број грешака у проценама се може
сматрати малим. Старосна структура испитаника састоји се од 30% испитаника до 30
година, 66% испитаника старосне доби између 30 и 65 година и 4% испитаника преко
65 година.
Анализа прикупљених података спроведена је у статистичком софтверском пакету
IBM SPSS Statistics 19.
Процена значајности променљивих вршена је преко Пирсоновог χ 2 (Pearson ChiSquare) теста независности. Важно је напоменути да је за случајеве поређења
променљивих које имају само 2 могућа исхода (нпр. употреба сигурносног појаса
(да/не) и пол), коришћена Јејтсова корекција (Yates's Correction for Continuity) која
компензује процењену вредност χ2 теста, због малог броја димензија табеле 2 са 2. За
случај када није била задовољена најмања учесталост у ћелијама табеле 2 са 2,
кориштен је Фишеров „тачан показатељ вероватноће“ (Fiher's Exact Probability Test), а
када исти критеријум није задовољен у табелама 3 са 2, спајане су класе да би се добила
табела 2 са 2, а затим би се примењивао или Пирсоновог χ2 тест независности или
Фишеров тест. Јачина везе између две променљиве, мерена је преко коефицијента
корелације fi (phi coefficient) за табеле 2 са 2 или за случај табела 3 са 2 Крамеровим
показатељем (Cramer's V).
Ради утврђивања статистичке значајности разлика између група, постављене су
следеће хипотезе. Нулта хипотеза Н0, која гласи, „Не постоји статистички значајна
разлика између група“ и алтернативна хипотеза Н А, која гласи, „Постоји статистички
значајна разлика између група“. Праг статистичке значајности постављен је на 5%.
Уколико је p ≤ 0,05, одбацујемо нулту хипотезу и прихватамо алтернативну хипотезу,
а за случај да је p > 0,05 прихвата се постављена, нулта хипотеза.


ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ


ɍɩɨɬɪɟɛɚɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯɩɨʁɚɫɟɜɚɭɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭȻɨɫɧɢɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
У табелама 1 и 2 приказани су резултати истраживања на подручјима посматраних
општина, који се односе на групу испитаника у возилима регистрованим у Босни и
Херцеговини. Табела 1 приказује проценте употребе сигурносних појасева по мерним
местима за целокупан узорак, као и по половима. Иста табела ће приказати резултате
статистичких тестова који показују значајност везе између пола и употребе сигурносног
појаса, односно везу између мерног места и употребе сигурносног појаса. У првој
колони Табеле 1 наведени су називи индикатора безбедности саобраћаја који су мерени,
затим су у следећој колони наведена мерна места на којима је спроведено истраживање.
Мерно место на подручју општине Мали Зворник обележено је бројем 1, мерно место
на подручју Зворничке општине обележено је бројем 2, док је укупан узорак обележен
цифром 3. Трећа, четврта и пета колона приказују проценте употребе сигурносних
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појасева на целокупном узорку, и по половима. Следећа колона приказује резултат
Пирсоновог χ2 теста независности који тестира значајност разлике између пола
испитаника и употребе сигурносног појаса. Последња седма колона приказује,
резултате поменутог теста који тестира значајност разлике између локације мерења и
употребе сигурносног појаса. Табела 2 је структуирана слично Табели 1, разлике су код
треће, четврте и пете колоне које показују проценте употребе сигурносног појаса према
старости испитаника, док се у шестој колони приказују резултати статистичких тестова
који показују везу између старости испитаника и употребе сигурносних појасева.

ȼɨɡɚɱɚ

ɉɭɬɧɢɤɚ
ɧɚɦɟɫɬɭ
ɞɨɜɨɡɚɱɚ
ɉɭɬɧɢɤɚ
ɧɚɡɚɞʃɟɦ
ɫɟɞɢɲɬɭ

ɍɤɭɩɧɨ


ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫ
ɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɟɜɚ

Ɇɟɪɧɨ
ɦɟɫɬɨ

Ɍɚɛɟɥɚ ɍɩɨɬɪɟɛɚɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɦɟɪɧɨɝ
ɦɟɫɬɚɩɨɥɚɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚɭɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭȻɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ

Ɇ

1

53,9

53,5

62,5

χ2(1,n=193)=0,019, p=0,891, fi= -0,036

2

47,9

46

73,3

χ2(1,n=443)=7,311, S , fi= -0,137

3

49,7

48,3

71,1

χ2(1,n=636)=6,5, S , fi= -0,108

1

62,8

59,3

64,2

χ2(1,n=94)=0,044, p=0,833, fi= -0,046

2

52,6

48,2

56,1

χ2(1,n=192)=0,874, p=0,35, fi= -0,078

3

55,9

50,9

59,2

χ2(1,n=286)=1,584, p=0,208, fi= -0,082

1

1,9

3,4

0

F(n=54), p=1

2

17

15,4

18,8

χ2(1,n=100)=0,033, p=0,856, fi= -0,045

3

11,7

11,1

12,3

χ2(1,n=154)=0, p=1, fi= -0,019

ɉɨɥ
ɀ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭ
ɩɨɥɨɜɚ

ɋɬɚɬɢɫɬɱɤɚ
ɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ
ɦɟɪɧɢɯ
ɦɟɫɬɚ

χ2(1,n=636)=
1,722, p=0,189,
fi= 0,055
χ2(1,n=286)=
2,248, p=0,134,
fi= 0,096
χ2(1,n=154)=
5,895, S ,
fi= -0,217

Са Табеле 1 може се запазити да је већа процентуална употреба сигурносних
појасева на предњим седиштима (возач и путник на месту до возача) забележена на
подручју општине Мали Зворник, и то 6% процената на месту возача и 10,2% на месту
путника до возача. Показатељ употребе сигурносног појаса на задњем седишту говори
да је његова употреба скоро 9 пута већа на подручју општине Зворник, за посматрану
групу испитаника. Са аспекта полне структуре, на свим седиштима је забележена већа
употреба сигурносних појасева код особа женског пола. Значајности статистичких
разлика између полова нису забележене код испитаника на местима путника до возача
и путника на задњем седишту. На месту возача, на целокупном узорку (p=0,011) и на
узорку прикупљеном на мерном месту на подручју општине Зворник (p=0,007),
забележена је статистички значајна разлика између мушког и женског пола. Што значи,
да пол испитаника може имати везе са тим да ли ће испитаник користити сигурносни
појас или не. Статистичка значајна разлика забележена је и између локација мерења и
употребе сигурносних појасева на задњем седишту (p=0,015), ово значи да општина у
којој се испитаник налази може да утиче на то да ли ће он употребити сигурносни појас
на задњем седишту.
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Ђорђе Петровић, Александар Салевић, Ђорђе Цветковић
УПОРЕДНА АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ЗВОРНИК
И МАЛИ ЗВОРНИК

Ɍɚɛɟɥɚ ɍɩɨɬɪɟɛɚɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɫɬɚɪɨɫɧɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚɭɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭȻɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɟɜɚ
ȼɨɡɚɱɚ

ɉɭɬɧɢɤɚɧɚɦɟɫɬɭ
ɞɨɜɨɡɚɱɚ

ɉɭɬɧɢɤɚɧɚɡɚɞʃɟɦ
ɫɟɞɢɲɬɭ

Ɇɟɪ
ɧɨ
ɦɟɫɬɨ

ɋɬɚɪɨɫɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ






ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭ
ɩɨɥɨɜɚ

1

61

52,8

37,5

χ2(1,n=193)=0,722, p=0,396, fi= 0,074

2

57,1

46,5

50

χ2(1,n=443)=1,810, p=0,178, fi= 0,071

3

58,8

48,2

42,9

χ2(2,n=636)=3,928, p=0,14, V= 0,079

1

70

58,9

62,5

χ2(1,n=94)=0,584, p=0,445, fi= 0,074

2

50

53,6

60

χ2(1,n=192)=0,169, p=0,681, fi= -0,04

3

55.9

55.4

61,1

χ2(2,n=286)=0,214, p=0,899, V= 0,027

1

2,6

0

0

F(n=54), p=1

2

24,2

5,6

0

χ2(1,n=100)=4,717, S , fi= 0,245

3

15,8

4,3

0

χ2(1,n=154)=3.805, p=0.051, fi= 0,178

Са Табеле 2 можемо уочити да старосна категорија не утиче значајније на то да ли
ће испитаник користити појас на предњим седиштима. Највећа употреба сигурносних
појасева, код посматране групе испитаника, забележена је на подручју општине Мали
Зворник код путника на месту до возача старости до 30 година, и то 70%. На задњем
седишту, уочена је статистички значајна разлика на подручју општине Зворник
(p=0,03), што значи да старост путника на задњем седишту може утицати на то да ли ће
они користити сигурносни појас, а на целом узорку вредност p је на граници
значајности разлике.


ɍɩɨɬɪɟɛɚɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯɩɨʁɚɫɟɜɚɭɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭɋɪɛɢʁɢ

Приказ резултата који су забележени код возила регистрованих у Србији идентично
су структуирани као и подаци за возила регистрована у Босни и Херцеговини. Дакле
Табела 3 приказује употребу сигурносних појасева по мерним местима за целокупан
узорак, и употребу по половима, као и статистичке тестове који показују значајност
разлике између полова, односно између мерних места. Табела 4 приказује идентичне
податке као и Табела 2, с том разликом што су у Табели 4 ти подаци везани за
испитанике у возилима регистрованих у Србији.
Табела 3 показује да је употреба сигурносних појасева већа на месту путника до
возача, него на месту возача. Забележено је и то, да особе женског пола ређе користе
сигурносни појас на месту возача него особе мушког пола, и то за 11,6%, али није
забележена статистичка значајност. Ситуација је обратна на осталим местима у возилу.
Статистички значајне разлике међу половима забележене су на месту путника до возача
и то на мерном месту на подручју општине Мали Зворник (p=0,029) и на целокупном
узорку (p=0,032). Ово значи, да постоји могућност да пол путника на месту до возача
утиче на то да ли ће он користит сигурносни појас. На осталим местима у возилу нису
запажени утицај пола испитаника на то да ли ће користити сигурносни појас. Са аспекта
мерних места, статистички значајне разлике утврђене су код путника на задњем
седишту (p=0,04), што значи да локација у којој се налази возило може утицати на
употребу сигурносних појасева.
У следећој табели, Табели 4, није уочен никакав утицај старости испитаника на то
да ли ће он користити сигурносни појас. Па се може рећи да у овом узорку старосна
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категорија статистички значајно не утиче на употребу сигурносног појаса. Проценти
употребе сигурносног појаса по старосним категоријама варирају у зависности од места
у возилу. Највећи проценат, од 75% употребе сигурносног појаса забележен је код
старосне категорије преко 65 година на месту возача. Треба напоменути да са порастом
година возача проценат употребе појаса расте, док на осталим местима, са порастом
година путника проценат употребе појаса опада, на целокупном узорку.
Ɍɚɛɟɥɚ ɍɩɨɬɪɟɛɚɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɦɟɪɧɨɝ
ɦɟɫɬɚɩɨɥɚɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚɭɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭɋɪɛɢʁɢ
ɍɤɭɩɧɨ

ɉɨɥ

Ɇɟɪɧɨ
ɦɟɫɬɨ


ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫ
ɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɟɜɚ

Ɇ

1

57,1

57,8

40

χ2(1,n=401)=1,207, p=0,272, fi= 0,068

2

59,4

60

52,9

χ2(1,n=197)=0,095, p=0,758, fi= 0,04

3

57,9

58,5

46,9

χ2(1,n=598)=1,231, p=0,267, fi= 0,053

1

62

50,8

68,4

χ2(1,n=179)=4,752, S , fi= -0,175

2

65,7

61,5

68,3

χ2(1,n=102)=0,230, p=0,631, fi= -0,069

3

63,3

54,8

68,4

χ2(1,n=281)=4,616, S , fi= -0,136

1

31

34

28

χ2(1,n=100)=0,187, p=0,665, fi= 0,065

2

15,5

8,6

22,2

F(n=71), p=0,189

3

24,6

23,5

25,6

χ (1,n=171)=0,018, p=0,893, fi= -0,024

ȼɨɡɚɱɚ

ɉɭɬɧɢɤɚ
ɧɚɦɟɫɬɭ
ɞɨɜɨɡɚɱɚ
ɉɭɬɧɢɤɚ
ɧɚɡɚɞʃɟɦ
ɫɟɞɢɲɬɭ

ɀ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭ
ɩɨɥɨɜɚ

ɋɬɚɬɢɫɬɱɤɚ
ɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ
ɦɟɪɧɢɯ
ɦɟɫɬɚ

χ2(1,n=598)=0,1
97, p=0,657, fi=
-0,022
χ2(1,n=281)=0,2
36, p=0,627, fi=
-0,037
χ2(1,n=171)=4,2
31, S , fi=
0,171

2

Ɍɚɛɟɥɚ ɍɩɨɬɪɟɛɚɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɫɬɚɪɨɫɧɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚɭɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭɋɪɛɢʁɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɟɜɚ
ȼɨɡɚɱɚ

ɉɭɬɧɢɤɚɧɚɦɟɫɬɭ
ɞɨɜɨɡɚɱɚ

ɉɭɬɧɢɤɚɧɚɡɚɞʃɟɦ
ɫɟɞɢɲɬɭ



Ɇɟɪ
ɧɨ
ɦɟɫɬɨ

ɋɬɚɪɨɫɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ






ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭ
ɩɨɥɨɜɚ

1

54,4

56,4

77,3

χ2(2,n=401)=3,949, p=0,139, V= 0,099

2

68,2

57

50

χ2(1,n=197)= 1,376, p=0,241, fi= 0,096

3

59,3

56,6

75

χ2(2,n=598)= 3,31, p=0,191, V= 0,075

1

66,1

61,1

54,5

χ2(2,n=179)= 0,684 , p=0,710, V= 0,063

2

64,7

65,6

71,4

χ2(1,n=102)=0 , p=1, fi= -0,015

3

65,6

62,4

61,1

χ (2,n=281)= 0,3, p=0,861, V= 0,033

1

34,7

23,8

14,3

χ2(1,n=100)= 1,102, p=0,294, fi= 0,129

2

17,3

12,5

0

F(n=71), p=0,715

3

27,4

18,9

10

χ (1,n=171)= 1,467, p=0,226, fi= 0,108

2

2

ɉɨɪɟɻɟʃɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯɩɨʁɚɫɟɜɚɭɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭ
Ȼɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢɢɜɨɡɢɥɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɭɋɪɛɢʁɢ

У Табели 5 приказани су обједињени подаци за сва возила која су била предмет
истраживања. Структура табеле је слична претходним табелама, с том разликом да се у
овом случају испитује зависност државе у којој је регистровано возило и употребе
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сигурносног појаса у њима. Тако да имамо и проценте употребе сигурносних појасева
по државама регистрације возила, али и проценте по мерним местима.
Са прикупљеног узорка можемо видети да је у возилима регистрованим у Србији
већа употреба сигурносног појаса на свим местима у возилу. Такође, важно је
напоменути да је употреба сигурносног појаса већа на месту путника до возача, него на
месту возача. Највећа стопа употребе сигурносног појаса забележена је код возила
регистрованих у Србији на месту путника до возача и то 63,3%. Статистички значајне
разлике између група, на целокупном узорку, уочене су код возача (p=0,005) и путника
на задњем седишту (p=0,004). Ово значи, да држава регистрације возила може имати
везе са тим да ли ће возач и путник на задњем седишту користити појас. На мерном
месту на подручју општине Зворник, забележене су статистички значајне разлике на
месту возача (p=0,009) и путника на месту до возача (p=0,042). Дакле, на подручју
општине Зворник, регистарске ознаке могу имати утицај на коришћење појаса на
предњим седиштима у возилу. Код путника на задњем седишту статистички значајна
разлика уочена је на мерном месту на подручју општине Мали Зворник (p=0). Што
значи, да се у возилима регистрованим у Србији чешће користи појас на задњем
седишту на посматраној локацији. Тестирањем зависности између мерног места и
употребе сигурносног појаса, установљено је да не постоји статистички значајна веза
између њих. Што практично значи да општина на којој се возило налази неће пресудно
утицати на то да ли ће путници у возилу користити сигурносни појас.

ȼɨɡɚɱɚ
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ɦɟɫɬɨ

Ɍɚɛɟɥɚ Ɂɧɚɱɚʁɧɨɫɬɜɟɡɟɢɡɦɟɻɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯɩɨʁɚɫɟɜɚɢɦɟɪɧɨɝɦɟɫɬɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɟɨɡɧɚɤɟɜɨɡɢɥɚ
Ɋɟɝɢɫɬɚɪɫɤ
ɚɨɡɧɚɤɚ
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БиХ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɨɡɧɚɤɚ
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2
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χ2(1,n=640)=6,809, S , fi= 0,107

3

53,6
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χ2(1,n=1234)=7,956, S , fi= 0,082

1

62,3
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62,8

χ2(1,n=273)=0, p=1, fi= -0,007

2

57,1
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52,6
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3

59,6

63,3

55,9

χ2(1,n=567)=2,925, p=0,087, fi= 0,075

1

20,8

31,1

1,9

χ2(1,n=154)=16,37, S , fi= 0,343

2

16,4

15,5

17

χ2(1,n=171)=0,03, p=0,958, fi= -0,02

3

18,5

24,6

11,7

χ2(1,n=325)=8,085, S , fi= 0,166

ɋɬɚɬɢɫɬɱɤɚ
ɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ
ɦɟɪɧɢɯ
ɦɟɫɬɚ

χ2(1,n=1234)=2,
5, p=0,114, fi=
0,047
χ2(1,n=567)=1,3
41, p=0,247, fi=
0,052
χ2(1,n=325)=0,7
72, p=0,38 fi=
0,057

 ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
Употреба сигурносних појасева возача за целокупан узорак испитаника износи
53,6%. Са аспекта државе у којој је регистровано возило, забележено је да возачи
возила регистрованих у Србији користе појас 57,9%, а возачи возила регистрованих у
Босни и Херцеговини 49,7%. Пирсонов χ2 тест независности је показао да постоји
статистички значајна разлика између ове две групе. Према полној структури возача,
уочено је да у возилима која су регистрована у Србији сигурносни појас више користе
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мушкарци и то за 12,6%, док је код возача возила регистрованих у Босни и Херцеговини
ситуација обрнута, а особе женског пола више користе појас и то за 22,8%. Управо код
возача возила регистрованих у Босни и Херцеговини запажена је статистички значајна
разлика између полова. Ово значи да су особе женског пола мање ризична група возача,
што је било и очекивано (Липовац, 2008:105). Према старосној структури нису
забележене статистички значајне разлике између категорија, па се може рећи да старост
возача није од значаја да ли ће он користити појас. Оно што треба да брине јесте низак
проценат употребе сигурносних појасева младих возача у возилима која су
регистрована у Србији на подручју општине Мали Зворник који износи 54,4%.
Путници на месту до возача највише користе сигурносне појасеве у обе групе, према
регистарским ознакама. Укупна употреба појаса на овом месту у возилу износи 59,6%.
Статистички значајна разлика је забележена на мерном месту на подручју општине
Зворник, где путници на месту до возача у возилима регистованим у Србији значајно
више користе појасеве од истих путника у возилима регистрованим у Босни и
Херцеговини, и то за 13,1%. Ово води до закључка да су путници на месту до возача у
возилима регистрованим у Србији опрезнији од путника на месту до возача у возилима
регистрованим у Босни и Херцеговини, када се налазе на подручју општине Зворник.
Са аспекта полне структуре, уочено је да особе женског пола више користе сигурносни
појас у обе групе испитаника. Код возила која су регистрована у Србији, уочена је
статистички значајна разлика између полова, процентуална разлика износи 13,6%. Ово
понавља чињеницу да су особе женског пола мање ризична група учесника у
саобраћају. Са аспекта старосних категорија, нарочито може забринути проценат
употребе сигурносног појаса код младих путника на месту до возача у возилима
регистрованим у Босни и Херцеговини на подручју општине Зворник који износи свега
50%. Статистичким тестовима веза између употребе појаса на месту путника до возача
и старосне категорије возача није забележена.
Употреба појаса на задњем седишту је већа код возила регистрованих у Србији за
12,9%, и ова разлика је статистички значајна. Што значи да су путници на задњем
седишту возила регистрованих у Србији мање ризична група учесника у саобраћају.
Према полној структури нешто више сигурносни појас користе особе женског пола, али
та разлика није статистички значајна. Према томе, може се рећи да пол путника на
задњем седишту не утиче на то да ли ће испитаник користити сигурносни појас. Ни
старосна структура на статистичким тестовима није показала значајан утицај на
употребу сигурносног појаса. Мада, треба напоменути да је уочен тренд пада употребе
сигурносног појаса на задњем седишту, са порастом година испитаника.
 ɁȺɄȴɍɑȺɄ
На основу приказаних резултата можемо закључити да испитаници на предњим
седиштима више користе појас када се не налазе у држави где им је регистровано
возило. Ова чињеница се може сматрати као утицај страха од санкције, када се
испитаник налази ван државе где је регистровано возило. Дакле, субјективан ризик
учесника у саобраћају је већи када се налазе ван државе у којој су регистровали возило.
Такође, забележено је и да испитаници возила регистрованих у Србији више користе
појас. Ово може бити последица ефикаснијег спровођења принуде и веће вероватноће
да ће прекршај бити откривен и санкционисан у Србији, у односу на Босну и
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Херцеговину. Мада, не треба заборавити и да је номинална вредност казне већа у
Србији, што може имати утција на употребу сигурносних појасева.
Забележене стопе употребе сигурносног појаса су значајно ниже од стопа у
развијеним земаљама. Као мере које би требало да дају резултате, требало би узети у
обзир унапређење принуде, унапређење рада аутошкола и спровођење адекватних
кампања. Унапређење принуде могуће је постићи чешћим контролама употребе
сигурносних појасева у возилу. Принуда би се могла додатно побољшати разменом
полицијских патрола између суседних општину, у оквиру једне земље. На тај начин
смањила би се могућност протекције појединих прекршилаца од стране полицијских
службеника. Аутошколе имају значајан утицај на безбедно понашање, нарочито,
младих учесника у саобраћају. Уколико би аутошколе ставиле посебан акценат на
безбедност саобраћаја, а у оквиру тога и на пасивну безбедност у возилу, сигурно би то
за последицу имало и већу употребу сигурносног појаса у најмлађој категорији
учесника у саобраћају. Спровођење кампања у безбедности саораћаја свакако би
повећале употребу сигурносних појасева. Једна од многобројних могућности
спровођења кампање јесте и посредством материјала који би упознали учеснике у
саобраћају о значају употребе сигурносног појаса. Ови материјали би могли да се деле
на граничним прелазима приликом уласка возила у земљу од стране граничне полиције.
Поред информација везаних за безбедност саобраћаја, материјал би могао да садржи и
локације могућих полицијских контрола. На тај начин повећао би се субјективан ризик
учесника у саобраћају да ће бити ухваћени у прекршају.
Применом ових мера на територији предметних општина постигло би се унапређење
нивоа безбедности саобраћаја, што би довело до смањења броја саобраћајних незгода,
а нарочито до смањења последица тих незгода. Смањењем броја и последица
саобраћајних незгода, смањили би се и трошкови што се може сматрати добитом за
локалну заједницу.
 ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ
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ANALIZA KORIŠĆENJA DEČIJIH AUTO SEDIŠTA NA PODRUČJU
GRADA BEOGRADA
ANALYSIS OF THE USE OF CHILDREN CAR SEATS IN THE CITY
OF BELGRADE
Rakić Marija1, Čolović Bojana2
Rezime: Saobraćajne nezgode spadaju u pet najčešćih uzročnika smrti dece u svetu. U Srbiji,
prethodnih deset godina od 2004 - 2013. godine u saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 286
dece, dok je 16.939 njih bilo povređeno. Istraživanja su pokazala da su deca najranjiviji članovi
svakog društva. Kako bi se smanjio procenat poginule dece u saobraćajnim nezgodama, Zakon o
bezbednosti saobraćaja predviđa korišćenje dečijih auto sedišta, čijom se pravilnom upotrebom
drastično može smanjiti smrtnost dece. Predmet istraživanja je analiza korišćenja dečijih auto sedišta
do 6 godina, kao i stavovi, znanja i iskustva roditelja kada su u pitanju auto sedišta. Na osnovu
sprovedenog istraživanja došlo se do rezultata da jedan od problema leži u stavovima roditelja koji
izbegavaju korišćenje dečijih auto sedišta u gradskoj vožnji, jer smatraju da spora vožnja ne može
ozbiljnije da ugrozi bezbednost deteta. Deo problema je i nedovoljna edukacija roditelja o značaju
dečijih auto sedišta, kao i načinu korišćenja. Značaj ovog rada se ogleda u tome da se poveća svest
roditelja o korišćenju auto sedišta za decu. Međutim još je značajnije organizovati seminare,
predavanja, pokazne vežbe kojima će se unaprediti znanje roditelja o pravilnoj upotrebi dečijih auto
sedišta. Istraživanje je sprovedeno direktnim anketiranjem roditelja i nezavisnim snimanjem na
terenu u opštinama Savski venac, Voždovac i Palilula, a u gradu Beogradu.
Ključne reči: bezbednost saobraćaja, dečija auto sedišta, roditelji, obdaništa
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Abstact: Traffic accidents are one of the five most common causes of death of children in the world.
In Serbia, in the ten year period between 2004. and 2013, 286 children lost their lives in car
accidents, while 16.939 were injured. Reaserch has shown that children are the most vulnarble
members of every society. In order to decrease the number of fatalities of children, traffic regulations
state that the use of child seats is necessary. Proper use of child seats dramaticly decreases number
of fatalities. Subject of this research is the use of child seats for children up to 6 years of age, as well
as the attitudes, knowledge and experiances of parents about child seats. Based on the research, it is
found that one problem of poor usage of child seats is parents attitudes. Parents avoid using thesee
seats while driving in urban roads, thinking that by driving at low speed children aredn’t endangered.
Part of the problem is that parents don’t have sufficient knowledge about the importance of child
seats and their usage. The goal of this research is to rise the level of awarness of parents in regard to
child seats usage. However, it is more important to organize seminars, lectures and demonstrations
which would improve parents knowledge about child seats. Research was conducted by a survey
and by videotaping on the field in municipalities of Savski Venac, Vozdovac and Palilula, in the city
of Belgrade.
Keywords: traffic safety, child car seats, parents, kindergarden

1.

UVOD

Deca predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Ono što
zabrinjava jeste činjenica da najveći broj poginule dece zapravo pogine u svojstvu putnika,
onda kada se prevoze od strane roditelja ili drugih, starijih učesnika u saobraćaju. U toku
2013. godine u svojstvu putnika poginulo je 45,5% od ukupnog broja poginule dece, dok
je u svojstvu putnika povređeno 48,6% od ukupnog broja povređene dece (27,3%)
(http://www.abs.gov.rs/doc/Statisticki_Izvestaj_2013.pdf?ver=1, 17.01.2015.) Većina
dece ne bi zadobila povrede ili bi povrede bile lakše da su bila pravilno vezana u dečijim
auto sedištima. Roditelji predstavljaju najznačajniji faktor u okviru preventivnih mera
zaštite dece u saobraćaju i odgovorni su da svojim ponašanjem daju pozitivan primer
svojoj deci. Iako većina misli da svoju decu u dečijim auto sedištima vezuje ispravno,
istraživanja pokazuju da većina dece nije pravilno vezana, pa samim tim ni bezbedna u
automobilima prilikom vožnje. Takođe, znatan broj roditelja ne koristi sigurnosni pojas u
automobilima, naročito kada se voze na zadnjem sedištu, čime u velikoj meri doprinose
na formiranje negativnih stavova kod dece. Jedan od problema leži i u činjenici da roditelji
uopšte ne koriste dečija auto sedišta prilikom prevoza deteta.
Iako rizik smrtnog stradanja i zadobijanje teških telesnih povreda dece znatno opada
sa pravilnom upotrebom sistema zaštite u vozilima (Bedard, 2002; Glass et al., 2000; Zaza
et al., 2001 at Snowdon et al., 2009), upotreba dečijih auto sedišta nije obavezna i značajno
zastupljena u mnogim zemljama (WHO, 2004 at Snowdon et al., 2009). Verovatnoća
zadobijanja povreda dece uzrasta 4-7 godina u saobraćajnim nezgodama je za 59% manja
ukoliko je dete preveženo u buster sedištu i osigurano sigurnosnim pojasom, u odnosu na
prevoženje deteta samo uz upotrebu sigurnosnog pojasa (Durbin et al, 2003 at St. Louis et
al., 2008).
Studija sprovedena u dve zajednice u Ontariju ukazala je na 4 tipa nepravilne upotrebe
dečijih auto sedišta: upotreba pogrešnog tipa u odnosu na uzrast, visinu i masu deteta;
neadekvatno postavljanje deteta u dečije auto sedište; prevoženje dece na
neodgovarajućim pozicijama u vozilu i učestalo prevremeno premeštanje dece u nove
sisteme dečijih auto sedišta (Snowdon et al., 2006 at Snowdon et al., 2009).
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Svako dete mlađe od 7 godina mora biti propisno obezbeđeno primenom sistema
zaštite za decu koji je odgovarajući za uzrast i fizičke karakteristike. Deca ne smeju biti
prevožena vozilom u kojem nije postavljen sertifikovani sistem zaštite za decu, pri čemu
sigurnosni pojas vozila ne predstavlja sertifikovani sistem zaštite dece. Svi sertifikovani
sistemi zaštite za decu moraju biti obeleženi standardnim oznakama kojima se potvrđuje
da ispunjavaju propisane kriterijume kvaliteta. Prevoženje na prednjem sedištu, pored
vozača, deci mlađoj od 15 godina dozvoljeno je samo ukoliko je upotrebljen sistem zaštite
za decu ili sigurnosni pojas (u zavisnosti od toga šta je odgovarajuće u odnosu na uzrast i
fizičke karakteristike). (New Zealand Transport Agency, 2014)
Deca mlađa od 10 godina moraju biti prevožena u sertifikovanom dečijem auto sedištu
ili drugom sistemu zaštite, odgovarajućem za njihove fizičke karakteristike. Prema zakonu
u Francuskoj, dete koje ima manju masu od 13 kg mora biti postavljeno u sedište okrenuto
unazad (ili u „kolevci“, za dete mase do 10 kg). Dete mase između 9 i 18 kg mora biti
prevoženo u specijalnom sedištu, a dete mase veće od 15 kg i do 10 godina starosti može
biti prevoženo u buster sedištu fiksirano sigurnosnim pojasom ili sopstvenim sistemom
fiksiranja buster sedišta3.
Propisima u Ontario-u definisano je da se deca, pri vožnji u vozilu, moraju nalaziti u
sedištu koje je okrenuto prema zadnjem delu vozila, najranije do trenutka kada njihova
masa dostigne 9 kg. Deca mogu koristiti sedišta koja se postavljaju ka prednjem delu
vozila kada im telesna masa iznosi od 9 kg do 18 kg, pri čemu je ovo minimalan uslov.
Propisano je da deca koriste buster sedište kada njihova masa iznosi između 18 kg i 36 kg,
pri čemu su deca niža od 1,45 m i mlađa od 8 godina, u suprotnom za bezbedan prevoz
deteta u vozilu dovoljna je upotreba samo sigurnosnog pojasa (Quest Belgium – Property
& Lifestyle Magazin, 2014).
1.1.

Propisi u Srbiji

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Republike Srbije
propisani su posebni uslovi prevoženja dece u motornim vozilima, prema uzrastu (0-3
godine i 4-12 godina). Naime, deca do 3 godine starosti moraju biti prevožena u
bezbednosnom sedištu, tj. korpi, na zadnjem sedištu, pri čemu pomenuta kategorija dece
može biti prevožena i na prednjem sedištu. Ukoliko se deca nalaze u bezbednosnom
sedištu koje je okrenuto suprotno od smera kretanja vozila i ako vozilo nije opremljeno ili
je isključen vazdušni jastuk, deca do 3 godine starosti mogu biti prevožena na prednjem
sedištu. Deca starija od 3, a mlađa od 12 godina moraju biti prevožena na zadnjem sedištu,
pri čemu nije predviđena obaveza korišćenja dečijih sedišta za decu pomenutog uzrasta.
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u
saobraćaju na putevima, propisuje uslove koji se odnose na obaveznu homologaciju
dečijih auto sedišta i postavljanje sedišta prema preporukama proizvođača sedišta i
proizvođača vozila. Prema podacima Auto-moto saveza Srbije homologaciona oznaka za
dečija sedišta je ECE R44/04 (Auto-moto savez Srbije, 2014). Standardom ECE R44/04
definisane su kategorije dečijih auto sedišta prema masi i uzrastu dece, tako da se oni
klasifikuju na 5 grupa.
ECE R44/04 sertifikat podrazumeva da su dečija auto sedišta prošla testove pri
brzinama od 50 km/h (čeoni sudar) i 30 km/h (sudar u kojem je vozilo sustignuto).
3

https://www.aa.co.za/upload/documents/travel/SeatBeltsandChildRestraints.pdf.
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Predmet istraživanja je analiza korišćenja dečijih auto sedišta do 6 godina, kao i
stavovi, znanja i iskustva roditelja kada su u pitanju dečija auto sedišta.
Cilj ovog istraživanja je ukazivanje na nedostatke upotrebe dečijih auto sedišta, kao i
na nedostatke u znanju, stavu i mišljenju roditelja za svrhu upotrebe dečijih auto sedišta.
2.

MATERIJALI I METODE

Podaci su prikupljeni metodom zavisnih i nezavisnih istraživanja, odnosno anketom
roditelja i nezavisnim snimanjem na terenu. Anketa se sastojala od pitanja zatvorenog tipa,
tačnije od 16 pitanja, od kojih se prvo pitanje odnosilo na podatke o starosti deteta, a
preostalih 15 pitanja su se odnosila na znanja roditelja o upotrebi dečijih auto sedišta, kao
i na način njihove upotrebe. Roditelji su individualno popunjavali anketu u papirnoj formi,
dok je istovremeno beleženo posedovanje dečijih auto sedišta u vozilima roditelja.
Istraživanje je sprovedeno u opštinama Savski Venac, Voždovac i Palilula, a u gradu
Beogradu. Tačnije, anketirani su roditelji uzrasta deteta od 0-6 godina u neposrednoj
blizini obdaništa. Anketiranje i snimanje je vršeno u periodu od 15.12.2014. godine do
27.12.2014. godine.
Baza je formirana u programu IBM SPSS-u. Normalnost distribucije testirana je
analizom histograma i Kolmogorov-Smirnovim testom. Budući da su raspodele svih
varijabli statistički značajno odstupale od normalne raspodele, korišćeni su
neparametarski metodi. Za deskripciju korišćene su apsolutne (N) i relativne (N%)
frekvencije, a za procenu značajnosti razlike korišćen je Pearsonov χ2 test. Za utvrđivanje
veličine uticaja korišćen je koeficijent (fi) odnosno Kramerovo V kod Pirsonovog χ2, čije
se veličine tumače pomoću Koenovog kriterijuma: do 0,10 za mali uticaj, do 0,30 za
srednji uticaj i do 0,50 za veliki uticaj.
Postavljena je nulta hipoteza (H0) koja glasi: ne postoji statistički značajna razlika
između odabranih grupa ispitanika i radna hipoteza (Ha) koja glasi: postoji statistički
značajna razlika između odabranih grupa. Prag statističke značajnosti (α) postavljen je na
5%. Prema tome, ukoliko je p≤0,05, odbacuje se H0 i prihvata Ha. Ukoliko je p>0,05
prihvata se H0.
3.

REZULTATI

U istraživanju je učestvovalo 340 roditelja, od kojih je bilo 174 muškaraca i 166 žena.
Kao što je navedeno u metologiji, istraživanje je sprovedeno u tri opštine grada Beograda.
Prilikom pokušaja unakrsne analize odgovora između opština nije utvrđena zavisnost
između odgovora roditelja. Nepostojanje zavisnosti ukazuje na slične stavove i znanja
roditelja kada je u pitanju upotreba dečijih auto sedišta tokom vožnje. Iz ovog razloga
analiza je vršena na osnovu celokupnog uzorka.
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Slika 1. Korišćenje dečijih auto sedišta u odnosu na pol

Na slici 1 je prikazan procenat korišćenja dečijih auto sedišta u zavisnosti od pola
roditelja. Hi-kvadrat testom nezavisnosti utvrđena je veza između odgovora ispitanika na
pitanje „Da li koristite dečija auto sedišta?“ i pola roditelja χ2(1, N=340)=11.869,
p=0,001. Veza između odgovora ispitanika je srednje jaka (fi=0,187). Odnos odgovora
između roditelja muškog i ženskog pola je približno jednak, odnosno i muškarci i žene
približno isto koriste dečija auto sedišta.

Slika 2. Razlozi korišćenja dečijih auto sedišta u odnosu na korišćenje dečijih auto
sedišta

Na slici 2 je prikazan procenat razloga roditelja kada je u pitanju korišćenje
dečijih auto sedišta u zavisnosti od toga da li koriste dečija auto sedišta. Hi-kvadrat
testom nezavisnosti utvrđena je veza između odgovora roditelja na pitanje „Razlozi
Vašeg korišćenja dečijih auto sedišta?“ i da li roditelji koriste dečija auto sedišta χ2
(2, N=340)=108.042, p=0. Na osnovu Kramerovog V može se utvrditi postojanje
veoma jake veze (Kramerovo V=0,564). Najveći procenat roditelja koji koriste
dečija auto sedišta, koriste zbog bezbednosti deteta, što ukazuje na to da su roditelji
svesni značaja korišćenja dečijih auto sedišta prilikom vožnje.
Glavni razlog nekorišćenja dečijih auto sedišta je cena (47% roditelja smatra da su
sedišta skupa), dok 44% roditelja smatra da dečija auto sedišta nisu neophodna.
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Slika 3. Korišćenje dečijeg auto sedišta u odnosu na posedovanje dečijih auto
sedišta u vozilu u trenutku anketiranja

Na slici 3 je prikazan procenat korišćenja dečijih auto sedišta u zavisnosti od posedovanja
dečijih auto sedišta u vozilu u trenutku anketiranja roditelja. Hi-kvadrat testom nezavisnosti
utvrđena je veza između odgovora roditelja na pitanje „Da li koriste dečija auto sedišta?“ i da li
roditelji poseduju dečija auto sedišta u vozilu u trenutku anketiranja χ2 (1, N=340)=44.367, p=0.
Na osnovu vrednosti fi može se utvrditi postojanje jake veze (fi=0,361). Više od polovine roditelja
koji koriste dečija auto sedišta i poseduju dečije auto sedište u vozilu u trenutku anketiranja, što
ukazuje na verodostojnost odgovora dobijenih anketiranjem.

Slika 4. Poznavanje propisa u odnosu na pol roditelja

Na slici 4 je prikazan procenat roditelja, u zavisnosti od pola roditelja, koji poznaju propise,
tačnije do kog uzrasta se dete mora prevoziti u dečijem auto sedištu. Hi-kvadrat testom
nezavisnosti utvrđena je veza između odgovora roditelja na pitanje „Do kog uzrasta se dete mora
prevoziti u dečijem auto seditu?“ i pola roditelja χ2 (3, N=340)=45.476, p=0. Na osnovu
Kramerovog V može se utvrditi postojanje jake veze (Kramerovo V=0,366). Najveći procenat
roditelja je dao pogrešan odgovor u odnosu na odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na
putevima, kojim je predviđeno da se deca uzrasta do 12 godina moraju prevoziti u dečijim auto
sedištima.
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Anketiranjem je utvrđeno da roditelji nisu upoznati sa propisima, tačnije njih 32% je
odgovorilo da se deca do 3 godine moraju prevoziti u dečijim auto sedištima.

Slika 5. Poznavanje propisa u odnosu na pol roditelja

Na slici 5 je prikazan procenat odgovora roditelja na pitanje da li dete uzrasta do 3 godine sme da
se prevozi na mestu suvozača u dečijem auto sedištu u zavisnosti od pola roditelja. Hi-kvadrat testom
nezavisnosti utvrđena je veza između odgovora roditelja na pitanje „Da li dete uzrasta do 3 godine sme
da se prevozi na mestu suvozača u dečijem auto sedištu?“ i pola roditelja χ2 (2, N=340)=14.523,
p=0,001. Na osnovu Kramerovog V može se utvrditi postojanje srednje jake veze (Kramerovo
V=0,207). Roditelji muškog i ženskog pola približno jednako nisu upoznati sa činjenicom da se deca
mogu prevoziti na mestu suvozača u dečijem auto sedištu. Pored ovoga, 56% roditelja nije upoznato
sa načinom prevoženja deteta u dečijem auto sedištu na mestu suvozača.

Slika 6. Poznavanje načina obezbeđivanja deteta u dečijem auto sedištu u odnosu
na pol roditelja

Na slici 6 je prikazan procenat poznavanja načina obezbeđivanja deteta u dečijem auto sedištu u
zavisnosti od pola roditelja. Hi-kvadrat testom nezavisnosti utvrđena je veza između odgovora roditelja
na pitanje „Prilikom obezbeđivanja (prišvršćivanja) deteta u dečijem auto sedištu, kako pojas mora da
bude podešen?“ i pola roditelja χ2 (2, N=340)=23.505, p=0. Na osnovu Kramerovog V može se
utvrditi postojanje srednje jake veze (Kramerovo V=0,263).
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Na osnovu odgovora roditelja može se uvideti da su žene bolje upoznate sa načinom
obezbeđivanja (pričvršćivanja) deteta u dečijem auto sedištu. Preko 96% roditelja zna da je neophodno
montirati (pričvrstiti) dečije auto sedište u vozilu, i da je dete potrebno obezbediti pojasevima koji se
nalaze u dečijem auto sedištu. Preko 45% roditelja ne zna da li je neophodno detetu skinuti jaknu
prilikom obezbeđivanja deteta u dečijem auto sedištu, a 25% njih smatra da nije neophodno skinuti
jaknu.

Slika 7. Poznavanje propisa roditelja u odnosu na pol roditelja

Na slici 7 je prikazan procenat poznavanja značenja Homologacione oznake ECER 44/04 na
dečijim autosedištima u zavisnosti od pola roditelja. Hi-kvadrat testom nezavisnosti utvrđena je veza
između odgovora roditelja na pitanje „Šta predstavlja Homologaciona oznaka ECER 44/04 na dečijim
auto sedištima?“ i pola roditelja χ2 (3, N=340)=16.708, p=0,001. Na osnovu Kramerovog V može se
utvrditi postojanje srednje jake veze (Kramerovo V=0,222). U zavisnosti od pola roditelja, odnos onih
koji znaju i onih koji ne znaju šta predstavlja homologaciona oznaka je približno jednak. Najveći
procenat roditelja smatra da dete ne treba prevoziti u dečijem auto sedištu ukoliko ono nema
homologacionu oznaku, uprkos činjenici da ne znaju šta sama homologaciona oznaka znači.
4.

DISKUSIJA

Prilikom analize rezultata dobijenih sprovedenim istraživanjem na teritoriji grada Beograda, došlo
se do nekih ključnih problema. Najveći procenat roditelja koristi dečija auto sedišta. Roditelji smatraju
da je dete bezbednije prevoziti u dečijem auto sedištu, što ukazuje na to da su roditelji svesni značaja
korišćenja dečijih auto sedišta prilikom vožnje.
Međutim, postoje i oni koji smatraju da je nebezbedno dete prevoziti u dečijem auto sedištu. Iako
je taj procenat roditelja mali, trebalo bi određenim merama i akcijama uticati na njih kako bi promenili
svoje mišljenje. Istraživanjem se došlo do podatka da čak 44% roditelja koji ne koristi dečije auto
sedište prilikom vožnje, smatra da upotreba dečijih auto sedišta nije neophodna, već da je dete
bezbedno i bez njega. Glavni razlog ne koriščenja dečijih auto sedišta jeste njihova cena. Naime, cene
su nepristupačne određenoj grupi roditelja, pa bi jedna od mera kojom se utiče na povećanje upotrebe
dečijih auto sedišta bila i smanjivanje njihovih cena. Trebalo bi odrediti cene tako da bi mogla i
siromašnija populacija da ih priušti.
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Jedan od problema jeste i nepoznavanje propisa definisanih Zakonom o bezbednosti
saobraćaja na putevima. Naime, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je predviđeno
da se deca uzrasta do 12 godina moraju prevoziti u dečijim auto sedištima. Istraživanjem je
utvrđeno da najveći procenat roditelja nije upoznat sa ovim pravilom. Takođe, Zakonom o
bezbednosti saobraćaja na putevima je predviđeno da se deca do 3 godine mogu prevoziti na
mestu do vozača, ukoliko se deca nalaze u dečijem auto sedištu koje je okrenuto suprotno od
smera kretanja vozila i ako vozilo nije opremljeno ili je isključen vazdušni jastuk. Roditelji
muškog i ženskog pola približno jednako nisu upoznati sa ovom činjenicom, kao i sa načinom
prevoženja deteta u dečijem auto sedištu na mestu do vozača.
Prilikom postavljanja dečijih auto sedišta u vozila, neophodno je dečija auto sedišta
montirati (pričvrstiti) na propisan način. Preko 96% roditelja zna da je neophodno montirati
(pričvrstiti) dečije auto sedište u vozilu, kao i to da je dete potrebno obezbediti pojasevima koji
se nalaze u dečijem auto sedištu. Međutim, roditelji nisu upoznati sa nekim detaljima o načinu
prevoženja deteta u dečijem auto sedištu. Ukoliko dete na sebi nosi jaknu, iz bezbednosnih
razloga trebalo bi jaknu skinuti i tek onda pričvrstiti dete. Nešto manje od polovine ispitanih
roditelja ne zna da li je neophodno detetu skinuti jaknu prilikom obezbeđivanja deteta u
dečijem auto sedištu, dok najmanji procenat smatra da nije neophodno skinuti jaknu.
Sedišta koja se koriste za prevoz deteta, moraju ispunjavati bezbednosni standard za dečija
auto sedišta (ECER 44/04). Dozvoljena je upotreba onih dečijih auto sedišta koja imaju
nalepnicu koja je dokaz da je sedište homologovano, odnosno da ispunjava bezbednosne
standarde. Bez obzira na pol roditelja, odnos onih koji znaju i onih koji ne znaju šta predstavlja
homologaciona oznaka je približno jednak. Najveći procenat roditelja smatra da dete ne treba
prevoziti u dečijem auto sedištu ukoliko ono nema homologacionu oznaku, uprkos činjenici da
ne znaju šta sama homologaciona oznaka znači.
5.

ZAKLJUČAK

Istraživanja pokazuju da mali broj ljudi, tek nešto više od 10%, poštuje odredbe Zakona o
bezbednosti saobraćaja na putevima. Razlozi su smanjen strah od kazni, visoka cena sedišta za
decu, ali i nedostatak svesti o mogućim posledicama po decu.
Pri sudaru dva automobila, čak i pri malim brzinama povrede deteta mogu biti i smrtonosne
ukoliko se dete ne nalazi u dečijem auto sedištu. Pogrešno je mišljenje roditelja da su deca sigurna
u njihovim rukama, čak i pri malim brzinama.
Upotreba dečijih auto sedišta jeste važna, ali je i važno poznavati i propise koji su predviđeni
odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kao i način samog prevoženja deteta,
kako bi se dete moglo prevoziti na siguran i bezbedan način. Iz tih razloga, neophodna je bolja
edukacija roditelja, što se može postići raznim seminarima, organizovanim predavanjima, raznim
kampanjama. Takođe, kako bi se povećao procenat roditelja koji koristi dečija auto sedišta
prilikom vožnje deteta, neophodno je korigovati cene kako bi bile pristupačne i siromašnijoj
populaciji. Organizovanjem pohađanja seminara unapređenja znanja o bezbednosti saobraćaja na
teritoriji lokalne samouprave ili finansiranjem odlaska roditelja na te seminare, lokalna zajednica
može pomoći unapređenju znanja roditelja o upotrebi dečijih auto sedišta. Takođe, lokalna
zajednica može doprineti povećanju svesti roitelja organizovanjem i sprovođenjem kampanja na
temu upotrebe dečijih auto sedišta.
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ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПЕШАКА
ПРИЛИКОМ ПРЕЛАСКА КОЛОВОЗА НА „MID-BLOCK“
ЛОКАЦИЈАМА
FACTORS WHICH AFFECT ON PEDESTRIAN CROSSING DECISION
MAKING PROCESS AT MID-BLOCK LOCATIONS
Александар Булајић1, Спасоје Мићић2, Милош Латиновић3
Резиме: Циљ рада је да се истражи прихватање временског растојања надолазећег
конфликтног возила од стране пешака приликом прелажења коловоза на mid-block
локацијама у урбаној средини. За ову сврху, спроведено је теренско истраживање на
неконтролисаној мид-блоцк локацији у Бања Луци. У овом истраживању, процес доношења
одлуке пешака о преласку коловоза је снимљен коришћењем видео камере у реалним
условима саобраћаја. Рад разматра величину размака који је одбијен или прихваћен од стране
пешака. Вероватноћа прихватања растојања од стране пешака зависи од комбинације
различитих независних варијабли као што су фактори саобраћаја, окружења и лични фактори
и ова зависност је моделована коришћењем бинарне логистичке регресије.
Кључне речи: Пешаци, mid-block, прихватање размака, бинарна логистичка регресија.
Abstract: This research aims to investigate pedestrians traffic gap acceptance for mid- block street
crossing in urban areas. For this purpose, a field survey was carried out at an uncontrolled mid-block
location in the Banja Luka. In this survey, pedestrians crossing decisions were recorded by using
video camera in real traffic conditions. The paper discusses about the size of traffic gaps rejected
and accepted by pedestrians. The likelihood of pedestrians accepting gaps between vehicular traffic
as a combination of different influencing independent variables such as traffic, environmental and
personal factors was studied and modelled using binary logistic regression.
Keywords: Pedestrians, mid-block crossing, gap acceptance, binary logistic regression
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1.

УВОД

Све већи значај се придаје рањивим учесницима у саобраћају, посебно
пешацима. Пешаци представљају најхетерогенију и најбројнију групу учесника у
саобраћају. Познато је да пешаци вишеструко мање уносе ризик него што чине у
структури настрадалих.
Према статистичким подацима Светске здравствене организације у 2012. број
погинулих на годишњем новоу је прешао вредност од 270.000 пешака, који су
изгубили животе на путевима широм света (WHO, 2013). Подаци из студијe која је
спроведена у Индији 2009. године указују да се број саобраћајних незгода повећао
за 8% у урбаним зонама града, при чему од укупног броја саобраћајних незода 60%
чине пешаци као учесници незгоде. (Mohan, et. al., 2009). Када се посматра
просторна анализа на микролокацијама, 85% незгода у Индији се догодило на ''midblock4'' локацијама (Kadali et, al., 2013). Такође је утврђено да се у Америци, на ''midblock'' локацијама догоди преко 70% саобраћајних незгода у којима су настрадала
лица пешаци (US Department of Transportation, 2014). У Републици Српској, у
укупној структури погинулих, у 2014. години пешаци су чинили 22%
(Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, 2015).
Проблем страдања пешака се на ''mid-block'' локацијама се са једне стране може
повезати са неприлагођеним саобраћајним окружењем за кретање пешака, док са
друге стране у условима повољног саобраћајног окружења може се довести у везу
са ризичним понашањем пешака. Због тога је неопходно у потпуности разумети
понашање пешака на овим локацијама, како би се доносиоцима одлука на локалном
нивоу олакшало избор мера за превенцију саобраћајних незгода са учешћем пешака.
У погледу изучавања понашања пешака разликују се два приступа: (1) модели
који анализирају кретање пешака и доношење одлука у погледу избора руте
(стратешки и тактички ниво доношења одлука); (2) модели који анализирају процес
доношења одлука и понашање пешака приликом преласка коловоза (оперативни
ниво доношења одлука) (Papadimitriou, et al., 2009). Овај рад је базиран на другом
приступу и у склопу њега се анализирају два аспекта понашања пешака приликом
прелажења коловоза на ''mid-block'' локацији, а то су процес доношења одлуке о
преласку коловоза и величина прихваћеног временског интервала надолазећег
возила од стране пешака.
Претходна истраживања су разматрала различите аспекте понашања пешака
приликом прелажења коловоза у реалним условима користећи опсервациону методу
и у симулираним условима користећи различите типове симулатора. Тако су Yannis
et al. (2013) у свом раду показали да растојење прихваћено од стране пешака боље
објашњено просторном дистанцом надолазећег возила, него његовом брзином.
Такође, они су показали да присуство илегално паркираних возила, величина
надолазећег возила и присуство других пешака имају значајан ефекат на величину
растојања надолазећег возила прихваћеног од стране пешака. Применом модела
бинарне логистичке регресије моделиран је процес доношења одлуке пешака, а
резултати си показали статистички значајан ефекат просторне дистанце надолазећег
возила и времена чекања пешака. Cherry el al. (2012) испитали илегалне преласке
коловоза од стране пешака на ''mid-block'' локацијама на дугачким урбаним
блоковима (суперблокови) у Кини. Резултати су показали да су временско растојање
4

Микролокација која се налази између два узастопна саобраћајна чвора.
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конфликтног возила, брзина надолазећег возила, време чекања и фаза прелажења
коловоза значајан предиктор вероватноће прелажења коловоза од стране пешака. У
Индији су Kadali & Vedagiri (2013) моделирали понашање пешака на ''mid-block''
локацији применом технике вишеструке линеарне регресије и бинарне логистичке
регресије. Истраживање је показало да карактеристике понашања пешака, као што
су прихваћена парцијална растојања, подстицање возила на успоравање или
заустављање, број покушаја прелажења коловоза и прихваћени временски
интервали играју значајну улогу процесу илегалног прелажења коловоза од стране
пешака. Pawar & Patil (2014) су истражили понашање пешака на пешачком прелазу
на ''mid-block'' локацији у Индији. Вероватноћа доношења одлуке о прелажењу
коловоза од старне пешака је била у функцији типа конфликтног возила. Такође,
брзина конфликтног возила је била значајан предиктор прихваћеног просторног
растојања од стране пешака, али не и временсог растојања конфликтног возила.
Истраживање које су Khatoon et al. (2013) спровели у Делхију описује статистичку
анализу преузимања ризика од стране пешака приликом прелажења коловоза пре
(на црвено пешачко светло) и након конструисања пешачког пасарела
(некориштење пешачког пасарела-слободан ток) на сигналисаној раскрсници.
Резултати указују да вероватноћа прелажења коловоза од стране пешака након
конструисања пешачког пасарела зависи од величине временског растојања
надолазећег конфликтног возила, пола и старости пешака, појединачног прелазења
или у групи и типа конфликтног возила. Koh & Wong (2014) су истражили понашање
пешака приликом прелажења коловоза на пешачком прелажу на седам раскрница у
Сингапуру за време црвеног пешачког сигнала. Резултати показују да су
вероватноћа прелажења коловоза у функцији временског растојања конфликтног
возила, фазе прелажења коловоза и старосне доби пешака.
Циљ овог рада је да истражи факторе који утичу на процес доношења одлуке
пешака о прелажењу коловоза на неконтролисаној ''mid-block'' локацији, као и
факторе који утичу на величину прихваћеног временског растојања конфликтног
возила од стране пешака у урбаној средини у Бања Луци.
2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Прикупљање података

Истраживање је спроведено 10.11.2014. године у периоду од 06:00 часова до
16:00 часова у улици Булевар српске војске у Бањалуци. Посматрана је
неконтролисана ''mid-block'' локација која се налази између раскрснице Булевар
српске војске – Триве Амелице и раскрснице Булевар српске војске – Ивана Горана
Ковачића. У близини локациј се налази индустријска зона, те пословни објекти као
што су: пијаца, сајам, салон намјештаја “Леснина” итд. Такође у близини локације
налазе се аутобуска и железничка станица. Булевар се састоји од две коловозне
траке које су раздвојене разделним острвом ширине 4,5 метра и са по једном
пешачком стазом са обе стране коловоза. Посматрана је коловозна трака, са две
саобраћајне траке, у којој се возила крећу из правца Лазарева према Ребровцу. Са десне
стране коловозне траке, у непосредној близини салона намјештаја “Леснина”, налази се
аутобуско стајалиште, за возила градског и приградског саобраћаја (Слика 1).
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Снимање је спроведено камером типа ХИКВИСИОН, која има високу
резолуцију од 3 мегапиксела, ИР домет од 30 метара и угао снимања у распону
105.2° - 31.9°. Камера је била постављена на стуб електричне расвете, који се налази
непосредно уз пешачку стазу, на висини од 3,5 метара.
Снимање је обављено у условима добре видљивости, без падавина. Ширина
конфликтне зоне је 8 метара.

Слика 1. Приказ локације са дефинисаном конфликтном зоном

2.2.

Издвајање података

Након спроведеног снимања, видео снимак је преузет и снимљен на рачунар.
Анализа видео снимка је спроведена ручно, на монитору чија је величина 21 инч, а
за репродукцију видео записа је кориштен софтверски пакет ''Kinovea''. Формирана
је база података у статистичком пакету ''IBM SPSS Statistics 20.0'', у коју је
аналитичар уносио кодиране податке.
У анализи видео записа, посматрани су пешаци који су илегално прелазили
коловоз на ''mid-block'' локацији. Посматрана су два смера кретања пешака, од
разделног острва ка ивици коловоза и од ивице коловоза ка разделном острву. У
истраживању су разматрани само пешаци који су преузимали ризик. Преузети ризик
је дефинисан прихваћеним временским растојањем надолазећег конфликтног
возила у тренутнку доношења одлуке о прелажењу коловоза. Пешаку се приликом
прелажења коловоза нуде различита временска растојања надолазећег конфликтног
возила, које он у зависности од процене ризика може прихватити или одбити.
Laureshyn (2010) у својој докторској дисертацији предлаже показатељ ''Time Gap''
као тренутну меру просторне блискости два учесника у саобраћају изражено у
временским јединицама. У складу са наведеним, ризик (R) се може дефинисати као
функција величине временског растојања прихваћеног конфликтног возила (TG)''.
Ова два показатеља су обрнуто пропорционална, тј. уколико вредност временског
растојања расте, ризик опада и обрнуто:
R
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Величина прихваћеног временског растојања варира, а ова варијабилност је
условљена факторима окружења, ситуационим факторима, демографским
факторима пешака и карактеристикама саобраћаја који су приказани у табели 1. У
анализу је разматран само последњи одбијени временски интервал. Два возила која
се крећу на малом одстојању у различитим саобраћајним тракама, могу се
посматрати као једно '' дуго'' возило.
2.3.

Модели кориштени у анализи

За процес доношења одлуке о прелажењу коловоза од стране пешака повољан је
модел бинарне логистичке регресије. У циљу једноставног означавања кориштена
је величина
која репрезентује условну вероватноћу настанка догађаја
Y ако се догодио догађај x, у случају кориштења логистичке регресије. Специфичан
облик кориштеног модела бинарне логистичке регресије дат је следећим изразом
(Hosmer et al., 2004):

𝜋 (𝑥 ) =

𝑒 𝛽0+𝛽1𝑥
1 + 𝑒 𝛽0+𝛽1𝑥

(2)

Симболи β0 и β1 представљају регресионе коефицијенте. У анализи је поред бинарне
логистичке регресије кориштена двофакторска АНОВА и т-тест.
Табела 1. Приказ варијабли кориштених у анализи

2.4.

Ограничења истраживања

Истраживање је морало да уважи поједина ограничења. Опсервациона метода је
праћена могућношћу грешке аналитичара приликом процене година старости
пешака. Због ограничења видног поља камере, постоји могућност да су на
посматране пешаке утицали преласци пешака који су били ван видног поља. Такође,
у истраживању није разматрана динамика возила (брзина, убрзање), јер то захтева
шире видно поље које ће да буде покривено са више камера. Такође, у оквиру
анализе нису разматрани мотиви пешака, који су могли утицати на њихово
понашање приликом прелажења коловоза.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

У анализи је обухваћено 170 временских растојања, од којих су 92 прихваћена и
78 одбијено.
Процес доношења одлуке од стране пешака је моделиран применом бинарне
логистичке регресије. ''Backward Stepwise (Likelihood Ratio)'' метод селекције
варијабли је примењен у моделу. Након треће итерације три варијабле су преостале
као статистички значајни предиктори вероватноће доношења одлуке (Табела 2).
Модел статистички значајно побољшава резултате основног модела χ2(3)=153.82,
p< .01. Такође, модел описује RN=84,7% варијабилности у зависној променљивој.
Табела 2. Резултати модела бинарне логистичке регресије

B (S.E.)
Constant
Временско растојање (Time Gap)
Прoмена брзине кретања пешака
Фазе прелажења

-6,17 (1,94)
1,12 (0,19)
-2,09 (0,87)
-2,16 (0,86)

95% C.I.for EXP(B)
Lower Exp(B)
Upper
2,10
0,02
0,021

3,07
0,124
0,12

4,49
0,685
0,628

Напомена: R2=.634 (Cox & Snell R Square), .847 (Nagelkerke R Square). Model χ2(3)=153.82, p< .01. *p< .01

Резултати указују да се са повећањем временског растојања надолазећег
конфликтног возила за 1 секунду, вероватноћа доношења одлуке о прелажењу
коловоза се повећава за око три пута. Такође, промена брзине кретања пешака је у
функцији вероватноће доношења одлуке о прелажењу коловоза. Тако да пешаци
који приликом прелажења коловоза нагло повећавају брзину кретања ће осам пута
чешће донети одлуку да прелазе коловоз. Пешаци коловоз прелазе у две фазе,
крећући се од ивице коловоза до разделног острва, где чекају и онда настављају
кретање од разделног острва ка другој ивици коловоза. У оквиру рада посматрана је
једна конфликтна зона (одговара једној коловозној траци), па се разликују прва фаза
прелажења пешака од ивице коловоза до разделног острва у једном смеру кретања
пешака и друга фаза прелажења од ивице разделног острва до ивице коловоза у
супротном смеру. Пешаци који прелазе коловоз од ивице разделног острва до ивице
коловоза је вероватноћа доношења одлуке о преласку коловоза већа за 8,6 пута.
Социо-демографске карактеристике пешака (пол и старост) нису значајан
предиктор вероватноће доношења одлуке од стране пешака. Такође, ни тип возила
није статистицки заначајан предиктор.
Просечна величина прихваћеног временског растојања је 8,99 секунди. У овом
раду је такође испитана зависност између величине прихваћеног временског
растојања као зависне варијабле и појединих независних варијабли које обухватају
следеће факторе: пол, старосне групе, да ли је пешак у групи или сам прешао
коловоз, промена брзине кретања пешака и тип возила. Поред главног ефекта
наведених независних варијабли, испитана је такође и њихова интеракција.
Резултати показују да прихваћено временско растојање не постоје статистички
значајне разлике између модалитета за варијабле као што су пол, старосне групе,
прелазак пешака у групи или сами и тип возила. Постоји статистички значајна
разлика између модалитета када је у питању промена брзине кретања пешака
F (1)=9.48, p< .01, ω2= .13. Пешаци који убрзавају, тј. мењају брзину кретања током
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прелажења коловоза статистички значајно прихватају мања растојања од оних који
не мењају брзину кретања t (90) =4.24, p< .01. У погледу интеракције између
независних варијабли, постоји статистички значајна разлика у прихваћеном
временском интервалу ако се узму у обзир пол и промене брзине кретања пешака F
(1,1)=4.37, p< .05, ω2= .06, као и интеракција пола, кретања пешака у групи или самог
и типа конфликтног возила F (1,1,2)=3.67, p< .05, ω2= .10.
4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

На основу опсервационог истраживања спроведеног на ''mid-block'' локацији у
Бања Луци, моделиран је процес доношења одлуке о стране пешака. Овај рад
омогућава боље разумевање понашања пешака приликом прелажења коловоза.
Повећавањем временског растојања прихваћеног временског интервала,
повећава се вероватноћа доношења одлуке од стране пешака. Ово је конзистентно
резултатима које су спровели Brewer et al. (2006), Cherry et al. (2012), Yannis et al.
(2013), Kadali & Vedagiri (2013), Khatoon et al. (2013), Koh & Wong (2014), као и
Pawar & Patil (2014).
Када су у питању фазе прелажења коловоза, пешаци у првој фази која
подразумева кретање од ивице коловоза до ивице разделног острва теже доносе
одлуку о прелажењу коловоза него пешаци који се крећу у другој фази, тј. од ивице
разделног острва до ивице клововоза. Ово може да буде последица чињенице да су
свесни да врше илегални прелазак коловоза, па желе што пре да се помере са
разделног острва. Друга могућност је да одлука донешена у првој фази прелажења
утиче на лакше доношење одлуке у другој фази прелажења. Слични резултати су
добијени у истраживању које су спровели Koh & Wong (2014) у Сингапуру.
Посматрано из перспективе возача путничких аутомобила, ова чињеница указује да
они морају обратити посебну пажњу у ситуацијама када се пешаци налазе на
разделном острву, како би на време преузели акцију избегавања у случају да се
пешак одлучи на извођење ризичног прелажења коловоза. Обезбеђујући бољу
видљивост пешака на разделном острву, омогућиће возачима да их на време уоче,
што би требало да смањи њихово страдање у саобраћајним незгодама. Такође,
неопходно је у процесу принуде пешака који врше илегалне преласке бити посебно
обазрив, јер принуда може додатно охрабрити пешаке да преузимају веће ризике.
Такође, неопходно је едуковати возаче у погледу стратегије уочавања и праћења
пешака на разделном острву и упозорити их на потенцијалне ризике који прате
другу фазу кретања пешака.
Пешаци који мењају брзину кретања приликом прелажења коловоза лакше
доносе одлуку о прелажењу. Ово је конзистентно резултатима које су добили Kadali
& Vedagiri (2013) у свом истраживању.
Социо-демограсфке карактеристике, као што су пол, и старост нису били
статистички значајан предиктор вероватноће доношења одлуке о прелажењу
коловоза. Већина истраживања која су раније вршена сматрају да млађе особе
мушког пола лакше доносе одлуку о прелажењу коловоза (Oxley, et al., 2005; Lobjois
& Cavallo, 2007). Koh & Wong (2014) су утврдили да пол није статистички значајан
предиктор вероватноће доношења одлуке о прелажењу коловоза.
Повећање безбедности пешака може се обезбедити кроз епрограме едукације и
кампање за побољшање свести пешака у погледу промовисања безбедног
прелажења коловоза , као и кроз побољшање инфраструктурног окружења за
пешаке.
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Будућа истраживања треба да обухвате ширу саобраћајну ситуацију. Такође
треба да обухвате и друге факторе, као што су мотиви, навике и ставови пешака који
могу утичу на процес доношења одлуке и на преузимање ризика од стране пешака.
Такође неопходно је уважити и динамику кретања возила.
5.
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JUVENILES AND ROAD TRAFFIC SAFETY
Борис Мургоски1, Кире Бабаноски2, Владимир Мургоски3
Апстракт: Главниот предмет на трудот се однесува на малолетниците како ранливи категории учесници во патниот сообраќај во Република Македонија во периодот 2003-2012 година, кои заслужуваат посебно внимание и како предизвикувачи и како жртви на сообраќајните несреќи. Резултатите од криминолошките истражувања за безбедноста на учесниците во
патниот сообраќај, покажуваат дека адолесцентната популација и постарите малолетници,
како млади личности во развој, често доаѓаат во конфликтни ситуации со сообраќајните
правила и прописи, поради што се јавуваат како предизвикувачи, но и жртви на сообраќајните несреќи. Во трудот, нивната положба и придонесот за загрозување на сообраќајно-безбедносната состојба на патиштата се разгледува преку различните својства кои ги имаат како сторители на сообраќајни прекршоци и кривични дела, низ анализа на статистичките податоци за пријавени, обвинети и осудени малолетни сторители на сообраќајни кривични дела и пресметка и анализа на коефициентот на сообраќајна делинквенција. Нивната главна
карактеристика на ранлива категорија учесници во патниот сообраќај, пак, се разгледува
преку сообраќајната виктимизација и ризикот кој малолетниците го имаат при учеството во
сообраќајот на патиштата, а особено преку приказ и анализа на статистичките податоци за
бројот на загинати и повредени малолетни лица од сообраќајните несреќи во Република Македонија. Посебно, се аспектираат придобивките и негативностите од новата мерка за намалување на старосната граница за стекнување со право на управување на моторно возило од
18 на 16 години. Во таа насока, се настојува да се дадат одредени препораки во функција на
подобра заштита на овие категории учесници и оспособување за нивен придонес во унапредување на безбедноста во патниот сообраќај.
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Abstract: The main subject of the paper refers to the juveniles as vulnerable road users in the
Republic of Macedonia in the period 2003-2012, who deserve special attention as triggers and
victims of road traffic accidents. The results of many criminological researches on the safety of
road traffic users show that the adolescent population and older juveniles as young people in
development, often coming into conflict with traffic rules and regulations, and on that way they
appear as triggers, and victims of road traffic accidents. In this paper, their position and
contribution for endangering traffic safety situation on the roads being considered by various
properties that they have as perpetrators of road traffic offenses and crimes, through the analysis of
statistical data for reported, accused and convicted juvenile offenders of road traffic offenses and
calculation and analysis of the ratio of road traffic delinquency. Their main features as vulnerable
category of road traffic users, however, are considered through road traffic victimization and the
risk that adolescents have while participating in road traffic, especially through presenting and
analysis of statistical data for the number of dead and injured juveniles in the road traffic accidents
in the Republic of Macedonia. In particular, it emphasizes benefits and disadvantages of the new
measure for reducing the age limit for acquiring the right to drive a motor vehicle from 18 to 16
years. In this regard, it is intended to provide specific recommendations aimed at better protection
of these categories and training of participants for their contribution to the promotion of road
traffic safety.
Key words: juveniles, participants, safety, road traffic

1.

ВОВЕД

Обична класификација на ранливите учесници во патниот сообраќај може да
биде направена преку матрицата за старосните карактеристики и транспортните
модалитети прикажани во табела 1. Табелата е премногу едноставна за да ги прикаже сите релевантни карактеристики и не поседува поткатегоризации кои нормално се бараат кај безбедносните истражувања (обично 5-10 годишни сегменти),
но сепак, служи за приказ на главните категории на ранливите учесници во патниот сообраќај. За сите модалитети, освен за автомобилите, учесниците во сите старосни категории може да се разгледуваат како ранливи. За модалитетот автомобил,
неискусните возачи (поради однесувањето и вештините) и постарите возачи (поради вештините и физичката ранливост) претставуваат категории со изразен повисок
просечен ризик. Тука треба да се напомене и тоа дека оваа табела е груба класификација на ранливите учесници, затоа што младите полнолетници не секогаш се неискусни или невнимателни возачи и постојат големи разлики помеѓу возачките
вештини на постарите возачи во одредена старосна група. Понатаму се констатира
дека возачите на автомобили со поголема од просечната веројатност на вклученост
во сообраќајни инциденти, може да причинат повисок ризик за другите отколку за
самите нив. Младите лица како учесници во патниот собраќај заслужуваат посебно
внимание и како предизвикувачи и како жртви на сообраќајните несреќи. Нивното
масовно учество во патниот сообраќај е во рамките на сите модалитети, што значи
дека се јавуваат во својство на пешаци, велосипедисти, возачи на мопеди, скутери
и лесни категории на моторни возила. Криминолошките истражувања во патниот
сообраќај, покажуваат дека адолесцентната популација и постарите малолетници,
како млади личности во развој, често доаѓаат во конфликт со сообраќајните правила и прописи, поради што се предизвикувачи, но и жртви од сообраќајните несре-
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ќи. Може да се бара подобрување на положбата на младите (неискусни) возачи
при учеството во патниот сообраќај во следниве области (Eisses, 2011:38):
 подобрена обука, која повеќе се фокусира на перцепцијата на ризик,
како и нивно следење по стекнувањето на возачката дозвола;
 постепени шеми за лиценцирање;
 намалување на дозволените граници на присуство на алкохол во крвта
и зголемување на согласноста;
 намалување на употребата на дроги и лекови во сообраќајот;
 поддршка во почитувањето на соодветните брзини за возење;
 намалување на употребата на мобилни телефони за време на возењето;
 обесхрабрувачка употреба на возилото во услови на зголемен ризик,
т.е. намалување на употребата на возилото во текот на ноќта, особено
за време на викенд ноќите.
Децата и старите лица како учесници во патниот сообраќај, исто така се посебна старосна група која заслужува посебно внимание. Во двете категории се работи
за потешкотии поради психофизичките недостатоци и слабости во прилагодувањето на брзиот и сложен современ моторизиран патен сообраќај. Кај децата недостасуваат сфаќања и способности за увидување и проценување на опасностите, а додека кај старите лица се појавува пореметување на функцијата кај поедини сетилни органи и со тоа се намалува нивната способност за забележување и внимание
воопшто, забавување на реакциите и намалување на телесната способност.
Табела 1. Преглед на ранливите категории учесници во патниот сообраќај
(Eisses, 2011:23).4
Пешки
Деца
Помлади
полнолетни лица
Возрасни лица

Велосипеди

Мопеди
и скутери
/

Мотоцикли

Автомобили

/

/

Стари лица

Меѓутоа, при проучување на појавите во безбедноста во патниот сообраќај, посоодветно се чини да не се разграничуваат сите ранливи категории учесници во
патниот сообраќај според модалитетите и годините, туку како главен фактор на
класификација да се земе модалитетот, а старосниот фактор да се специфицира само за модалитетот автомобил. Оттука, како ранливи учесници во патниот сообраќај би биле: пешаците, велосипедистите, возачите на мопеди и скутери, мотоциклистите, младите возачи на автомобили и старите возачи на автомобили.

Меѓутоа, при проучување на појавите во безбедноста во патниот сообраќај, посоодветно се
чини да не се разграничуваат сите ранливи категории учесници во патниот сообраќај според
модалитетите и годините, туку како главен фактор на класификација да се земе
модалитетот, а старосниот фактор да се специфицира само за модалитетот автомобил.
Оттука, како ранливи учесници во патниот сообраќај би биле: пешаците, велосипедистите,
возачите на мопеди и скутери, мотоциклистите, младите возачи на автомобили и старите
возачи на автомобили.
4
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2.

СТАРОСНА ГРАНИЦА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Минималната возраст за издавање на возачки дозволи во ЕУ изнесува: 16 години за категориите А1 (лесни мотоцикли) и В1 (моторизирани трицикли и четирицикли), 18 години за категориите А, В, В + Е, С и С + Е и 21 година за категориите
D и D + E. Земјите членки на ЕУ, сепак, можат да ги зголемуваат или намалуваат
минималните возрасни граници, во рамките на дадените граници, за одредени категории.
Идејата за намалување на старосната граница за стекнување со возачка дозвола
од 18 на 16 години според новиот предлог од страна на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија е веќе усвоена и имплементирана. Според МВР, како иницијатор за овие измени во Законот за безбедност на сообраќајот
на патиштата, неопходноста произлегува од анализите на статистичките податоци
кои покажуваат дека во голем дел од сообраќајните несреќи учествуваат малолетници. Целта е малолетниците добро да се обучат пред да седнат зад воланот, што
веќе и го прават, но незаконски. Друга причина е и тоа што измените ќе придонесат за мобилноста и комуникацијата меѓу младата популација во земјава.
Па така, денес постар малолетник веќе може да се стекне со право на оспособување за управување со моторно возило од “Б“ категорија доколку ги исполнува
следниве услови (Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, чл. 368-а, ст.
1)5:
 да наполнил 16 години возраст;
 да поседува лична карта;
 да е здравствено и психофизички способно да управува со моторно
возило;
 да има завршено најмалку основно образование;
 да има согласност од двајцата родители, законскиот застапник или
старателот, заверена на нотар;
 да има одличен успех и примерно поведение во последната завршена
учебна година и
 да има писмена согласност од психологот и педагогот од училиштето
во кое учи малолетникот, а доколку во училиштето нема еден од нив и
од класниот раководител на ученикот, заверена на нотар.
Пред да се донесат овие измени, а со објавувањето на иницијативата, во јавноста реакциите беа поделени. Според некои медиумски истражувања (Закев, 2011а)
граѓаните, родителите, но и инструкторите не се согласуваа со новите измени во
Законот за безбедност во сообраќајот, со кои на шеснаесетгодишниците ќе им биде
дозволено да полагаат за возачка дозвола. Реакциите беа во насока дека со младите
возачи ќе се зголеми хаосот на коловозите, каде што на големо владее сообраќајна
некултура, и тоа кај повозрасните возачи, а не, пак, кај новите. Кај познавачите на
условите преовладуваше ставот дека сепак станува збор за луѓе на премала возраст
Според чл. 5 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Сл. Весник на РМ бр.
114/12, со кој се додава нова Глава VII-а. Оспособување за управување со моторно возило,
стекнување право на управување со моторно возило и прекршочна постапка за
малолетници, која содржи пет нови члена 368-а, 368-б, 368-в, 368-г и 368-д.
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за да им биде дозволено да седнат зад воланот, при што идејата за возач-малолетник е премногу несериозна. Ова е во корелација и со мислењата на психолозите,
според кои, децата-возачи на оваа возраст не се доволно психоемоционално зрели.
Тие укажуваа дека кога станува збор за психичката структура кај мнозинството
млади луѓе на оваа возраст, зрелоста, што значи справување со одговорностите,
доаѓа подоцна. Мора да се земе предвид дека постојат индивидуални разлики, бидејќи некои млади луѓе на оваа возраст се наоѓаат на некое повисоко психоемоционално ниво. Но, генерално, станува збор за период каде што адолесценцијата е на
врвот, а зрелоста доаѓа подоцна, при што постои влијанието на хормонските промени, особено кај машките деца.
Експертите од стручната јавност од областа на сообраќајот во Република Македонија, во друго медиумско истражување (Закев, 2011), посочуваа дека треба да се
оди внимателно во намалувањето на старосната граница за полагање возачки испит. Мал е бројот на земјите во ЕУ каде малолетниците можат да се стекнат со возачка дозвола. Во Велика Британија, Исланд, Ирска и во Унгарија за „Б“ категорија минималната граница е 17 години. Во сите други земји е 18 години. Пред неколку години Германија и Австрија дозволиле да се полага на 17 години, но условот е
возачите-почетници да бидат со придружба на лице на возраст од 30 години, секако со валидна возачка дозвола минимум пет години.
Кај нас оспособувањето за управување со моторно возило на постар малолетник се врши согласно со одредбите од законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со зголемен број наставни часови од практичниот дел на наставната програма за 30 % во однос на бројот на наставни часови од практичниот дел на наставната програма предвидени за останатите кандидати за возачи (Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, чл. 368-а, ст. 2). Постар малолетник кој поседува возачка дозвола од “Б“ категорија не смее (Закон за безбедност на сообраќајот
на патиштата, чл. 368-а, ст. 1):
 да управува со возило во патниот сообраќај во времето од 20,00 до 5,00
часот, освен ако во возилото го придружува родител, односно старател
кој поседува возачка дозвола од “Б“ категорија и на кого не му е
изрекувана прекршочна санкција забрана за управување со моторно
возило,
 да управува со возило со брзина поголема од 60 km/h на јавен пат,
односно со брзина поголема од 80 km/h на пат наменет исклучиво за
сообраќај на моторни возила, односно со брзина поголема од 100 km/h
на автопат,
 да управува со возило чија сила на моторот е поголема од 75 киловати,
 да влече приклучно возило и
 да врши организиран превоз на деца.

Табела 2. Преглед на возачи на моторни возила до 18 години, според пол и
категорија на возачка дозвола во Република Македонија за 2013 година (Информација,
2014).
М
Ж

А
54
1

Б
2.338
1.083

Б+Е
-

Ц
8
-

Ц+Е
11
-

Д
-

Д+Е
-

Ф
-

Г
-

М
256
73

А1
8
2
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ВК.

55

3.421

-

8

11

-

-

-

-

329

10

На табела 2 е даден прегледот на возачи на моторни возила до 18 години според пол и категорија на возачка дозвола во Република Македонија за 2013 година.
Инаку, вкупно, во 2013 година во Република Македонија имало 103.540 возачи, од
кои 81 % биле мажи, а 19 % жени, што значи дека секој 14ти жител на државата е
возач, односно секој 9ти маж и секоја 37ма жена6. Очекувано, најголемиот дел од
нив (69.500 возачи) поседуваат возачка дозвола од Б категорија. Според возрасните категории на возачи, најголем број се во категоријата 19-24 години (33.590 возачи), што е особено голема бројка, со оглед на фактот што разликата е само 5 години, за разлика од останатите категории каде разликата е 10 години. Друг загрижувачки факт е бројката на возачи до 18 години (3.834 возачи), што исто така е голем
број, со оглед на фактот што правото за стекнување со возачка дозвола е на 16 години, па разликата е само 2 години. Во однос на половата застапеност, карактеристично највисок процент на жени-возачи има во најмладата возрасна категорија –
до 18 години (30 %), а најнизок во категоријата 45-54 години (6 %).
МАЛОЛЕТНИЦИТЕ КАКО СТОРИТЕЛИ НА СОБРАЌАЈНИ
КРИВИЧНИ ДЕЛА

3.

Табела 3. Преглед на пријавени (ПР), обвинети (ОБ) и осудени (ОС) малолетни
лица за вкупниот криминалитет и за Кривични дела против безбедноста во јавниот
сообраќај (КДПБЈС) во Република Македонија во периодот 2003-2012 година

ПР
ОБ
ОС

Вкупно
КДПБЈС
Вкупно
КДПБЈС
Вкупно
КДПБЈС

2003
1.278
56
1.027
42
826
38

2004
1.488
43
1.004
41
877
36

2005
1.262
54
889
30
762
27

2006
1.500
53
987
38
844
35

2007
1.229
67
839
23
676
22

2008
1.355
77
981
63
715
50

2009
1.519
88
1.030
53
748
46

2010
1.244
61
750
37
547
35

2011
1.163
43
1.002
45
722
39

2012
1.001
50
778
28
556
26

Компаративниот преглед на пријавени, обвинети и осудени малолетни лица за
вкупниот криминалитет и за Кривичните дела против безбедноста во јавниот сообраќај (КДПБЈС) во Република Македонија во периодот 2003-2012 година, е прикажан преку табелата 3. Тука, учеството кај сите категории на лица (пријавени, обвинети и осудени) за КДПБЈС во вкупниот криминалитет се движи од 4 до 5 %. Од
овие податоци се констатира недоволната ефикасност на полицијата поради поголемата разлика меѓу пријавените и обвинетите лица (592 спрема 400 лица), во однос на разликата меѓу обвинетите и осудените лица (400 спрема 354 лица) која е
значително помала. Презентираните статистички податоци се повеќе од загрижувачки, а особено ако се има во предвид дека идејата за намалување на старосната
граница за стекнување со возачка дозвола од 18 на 16 години според новиот предЗа пресметување на овие резултати се зема во предвид населението од 16 до 64 годишна
возраст (вклучително и лицата со наполнети 16 и 64 години). Возачите на возраст поголема
од 65 години не се земени во предвид, затоа што не постојат прецизни податоци за нивниот
точен број, па нивниот број за овие пресметки се зема како незначителен.
6
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лог од страна на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија е
веќе усвоена и имплементирана. Недоволно развиените психички карактеристики
и биомоторички способности и разликата во однос на кривичната одговорност кај
оваа популација, ќе придонесат за зголемување на сообраќајните кривични дела и
тоа би претставувало дополнителен проблем во управувањето и грижата за безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Затоа треба добро да се размисли и подлабоко да се анализираат придобивките и негативностите од реализирањето на една
таква идеја. Опсегот на осудените малолетни лица за сообраќајни кривични дела
се движи од 22 лица во 2007 година, па сè до 50 лица во 2008 година. Просечно годишно биле пријавувани по 1.304 лица, од нив обвинувани по 929 лица, а осудувани по 727 лица. За сообраќајните кривични дела просечно годишно биле пријавувани по 59 лица, од нив обвинувани по 40 лица, а осудувани по 35 лица.
Податоците од оваа табела може да се искористат за пресметување на коефициентите на делинквенција и сообраќајна делинквенција за малолетно население 7,
кои се едни од показателите за утврдување на интензитетот на криминалитетот
(според Бояджиева, 1982:7-10, наведено во Мојаноски, 2013:72)8 во рамките на малолетната популацијата во државата. Во следната табела 4 е прикажан нивниот
преглед во рамките на истражуваниот десетгодишен временски период (2003-2012
година) за вкупното малолетно население во Република Македонија.

Табела 4. Преглед на коефициентот на делинквенција и коефициентот на
сообраќајна делинквенција кај малолетното население во Република Македонија во
периодот 2003-2012 година
2003
Малолетно
население
Вкупно

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 просек

131.003 129.877 128.630 126.518 124.602 123.036 119.369 115.980 111.953 107.522 121.849
826

877

762

844

676

715

748

547

722

556

727

Бидејќи, согласно статистичките публикации од Државен завод за статистика на
Република Македонија. (2004-2013). Статистички преглед: население и социјални
статистики, Сторители на кривични дела во 2003-2012. Скопје, под поимот “малолетен
сторител на кривично дело” се подразбира сторител на кривично дело кој во времето на
извршување на кривичното дело имал навршено 14 години возраст, а не навршил 18 години,
при пресметување на коефициентите, како малолетно население ќе бидат разгледувани
лицата со 14, 15, 16 и 17 годишна возраст.
8 Коефициентот на малолетничка делинквенција во овој случај ќе биде определен на истиот
начин како и коефициентот на делинквенција за полнолетното население, заради
компаративно согледување, што значи преку односот на регистрираните престапи извршени
од малолетници (во случајов, кривични дела) на 100.000 жители население. Од друга
страна, во стручната литература се наведува дека коефициентот на малолетничка
делинквенција се пресметува преку односот на малолетничките деликти (престапи) со
вкупниот број на малолетници извршители.
7
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осудени
Коеф. на
малолетничка
делинквенција
Осудени за
КДПБЈС
Коеф. на
сообраќајна
малолетничка
делинквенција

631

675

592

667

543

581

627

472

645

517

595

38

36

27

35

22

50

46

35

39

26

35

29

28

21

28

18

41

39

30

35

24

29

Па така, коефициентот на малолетничка делинквенција за вкупниот криминалитет извршен од малолетници во Република Македонија во 2012 година изнесува
517 (овој коефициент се добива од односот на вкупниот број на осудени малолетни
лица во 2012 година (556) со вкупниот број на малолетни граѓани во Република
Македонија (107.522) и тој количник помножен со 100.000). Тоа значи, дека во
2012 година на 100.000 малолетни лица во Република Македонија имало по 517
малолетни извршители на кривични дела. Коефициентот на малолетничка делинквенција највисока вредност (максимум) достигнува во 2004 година (675 извршители), а најниска вредност (минимум) достигнува во 2010 година (472 извршители). Доколку се пресмета овој коефициент за Кривичните дела против безбедноста
на јавниот сообраќај, ќе се добие т.н. коефициент на малолетничка сообраќајна делинквенција. Тој во Република Македонија во 2012 година изнесува 24 (овој коефициент се добива од односот на вкупниот број на осудени малолетни лица за
КДПБЈС во 2012 година (26) со вкупниот број на малолетни граѓани во Република
Македонија (107.522) и тој количник помножен со 100.000). Тоа значи, дека во
2012 година на 100.000 малолетни граѓани во Република Македонија имало по 24
малолетни извршители на сообраќајни деликти. Коефициентот на малолетничка
сообраќајна делинквенција највисока вредност (максимум) достигнува во 2008 година (41 извршител), а најниска вредност (минимум) достигнува во 2007 година
(18 извршители). Во рамките на истражуваниот десетгодишен временски период,
на секои 100.000 малолетни жители, просечно, по 595 лица биле осудувани, од кои
по 29 лица биле осудувани за сообраќајни деликти.

4.

МАЛОЛЕТНИЦИТЕ КАКО ЖРТВИ ОД СООБРАЌАЈНИТЕ НЕСРЕЌИ

Според светските статистички податоци (Peden, 2004), сумарно, кај лицата до
25 годишна возраст, патните сообраќајни повреди се осма причина за смртност, а
набљудувано според 5 годишни возрасни групи, водечка причина се кај групата од
15 до 19 години, на второ место кај групите од 10 до 14 и од 20 до 24 години, на
трето место кај групата од 5 до 9 години, а на десетто место кај групата од 1 до 4
години.
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2010

2011

6
3
3
3
4
1
3
1
/
2
3
7
3
3
5
3
7
7
3
11
9
6
10
7
8
7
7
11
7
17
70
96
77
85 100
19
26
31
32
25
/
/
/
/
1
118 155 143 140 173
7,78 10,22 9,43 9,23 11,40

3
2
2
6
7
12
95
35
/
162
10,68

/
4
/
5
13
15
84
39
/
160
10,55

4
1
2
3
9
13
102
28
/
162
10,68

5
1
2
3
8
14
100
39
/
172
11,34

просек

2009

2012

2008

2006

2005

2007

до 6 години
7-9 години
10-14 години
15-17 години
18-20 години
21-24 години
25-64 години
65 години и повеќе
непознато
СÈ
ВКУПНО
%

2004

2003

Табела 5. Преглед на старосната структура на загинати лица во сообраќајните
несреќи во Република Македонија во периодот 2003-2012 година

1
3
2
2
1
3
/
5
5
8
9
11
77
89
37
31
/
0
132 152
8,70 10,02

ВКУПНО
СÈ

%

32
2,11
17
1,12
28
1,85
48
3,16
82
5,41
112 7,38
886 58,40
311 20,50
1
0,07
1517
100

Прегледот на старосната структура на загинатите лица во сообраќајните несреќи во Република Македонија во периодот 2003-2012 година е прикажан со табелата 5. Според распределбата на загинатите лица во однос на дадените старосни категории, најголем процент (повеќе од половина) завземаат лицата од 25 до 64 годишна возраст. Она што особено загрижува е бројот на малолетници кои ги губат
своите животи на патиштата низ државава. Во просек по 13 лица (околу 8 %) до 18
години загинуваат секоја година како последица од сообраќајните несреќи.
Табела 6. Преглед на старосната структура на повредени лица во сообраќајните
несреќи во Република Македонија во периодот 2003-2012 година
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 просек
115 108 190 158
до 6 години
99
99
127 123
7-9 години
130 152 183 252
10-14 години
163 182 236 316
15-17 години
292 318 418 544
18-20 години
345 401 580 677
21-24 години
25-64 години 1.458 1.511 2.211 2.602
65 години и
147 156 231 264
повеќе
1
/
/
/
непознато
СÈ 2.750 2.927 4.176 4.936
ВКУПНО
% 5,12 5,45 7,77 9,18

210
142
251
410
680
847
3.286

176
240
252
355
793
899
3.686

216
184
253
354
744
822
3.814

220
185
268
310
609
709
3.722

192
217
248
287
659
752
4.035

307

323

344

349

462

ВКУПНО

СÈ
162
175
1.747
203
162
1.619
242
223
2.231
302
292
2.915
531
559
5.588
710
674
6.742
3.654 2.998 29.979
345

293

%
3,25
3,01
4,15
5,42
10,40
12,54
55,77

2.928 5,45

/
/
/
3
1
/
1
5
0,01
6.133 6.724 6.731 6.375 6.853 6.149 5.375 53.754
11,41 12,51 12,52 11,86 12,75 11,44 10,00
100

Прегледот на старосната структура на полесно и потешко повредените лица во
сообраќајните несреќи во Република Македонија во периодот 2003-2012 година е
прикажан со табелата 6. И тука, најголем процент (повеќе од половина) завземаат
лицата од 25 до 64 годишна возраст. За разлика од процентот на загинати малолетни лица (околу 8 %, според претходната табела 5), процентот на повредени малолетни лица според оваа табела е двојно повисок, и тоа околу 16 %, што ја потврдува констатацијата дека станува збор за ранлива категорија на учесници.
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5.

ЗАКЛУЧОК

Учесниците во патниот сообраќај се првата алка во синџирот за унапредување
на сообраќајно-безбедносната состојба на патиштата. Без оглед на техничките мерки кои ќе бидат применети во однос на возилата и патиштата, сепак ефективноста
на политиките и стратегиите во безбедноста на сообраќајот на патиштата зависи
од нивното однесување. Дејствијата кои учесниците ги преземаат при нивното
учество во патниот сообраќај, зависат од повеќе фактори, како на пример, моменталната психофизичка состојба и нивото на познавање на сообраќајните правила и
прописи, кои се учат во текот на процесот на оспособување за стекнување со право
на управување со моторно возило. Тоа значи, дека за зголемување на сообраќајнобезбедносната сотојба на патиштата, потребни се добро подготвени и обучени возачи. Од таа причина, образованието, обуката и спроведувањето на сообраќајнобезбедносните политики се од суштинско значење. Сепак, во системот за унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата, исто така, мора да се земе
предвид човечката грешка и несоодветното човечко однесување и нивна корекција
колку што е можно повеќе – затоа што нула ризик не постои.
Во образовниот систем на Република Македонија, содржините за сообраќајното
воспитание и образование не се застапени доволно и соодветно. Републичкиот
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата заедно со други заинтересирани
субјекти во областа на безбедноста во сообраќајот реализираат превентивни
кампањи и пропагандни мерки и активности, но, реално, нивните цели не можат да
допрат до сите деца од основното образование.
Во Република Македонија (според податоците за 2013 година) има вкупно
3.834 возачи на возраст до 18 години, од кои 30 % се од женски пол.
Во однос на кривично-правните аспекти на улогата на малолетниците за
безбедноста во патниот сообраќај, во текот на анализираниот десетгодишен
временски период, за сообраќајните кривични дела просечно годишно биле
пријавувани по 59 лица, од нив обвинувани по 40 лица, а осудувани по 35 лица. На
секои 100.000 малолетни жители, просечно, по 595 лица биле осудувани, од кои по
29 лица биле осудувани за сообраќајни деликти.
Во просек по 13 лица (околу 8 %) до 18 години загинуваат секоја година како
последица од сообраќајните несреќи. За разлика од оваа бројка, бројката на
повредени малолетни лица е двојно повисок, и тоа околу 16 %, што ја потврдува
констатацијата дека станува збор за ранлива категорија на учесници и нивната
недоволна информираност за правилата и прописите на однесување во сообраќајот
на патиштата влијае тие да бидат најзагрозена и најнебезбедна група во патниот
сообраќај во Република Македонија. Токму затоа се неопходно потребни
дополнителни заложби на надлежните субјекти заради намалување на ризикот на
изложеност од страдање на оваа категорија учесници во патниот сообраќај,
почнувајќи од конкретни мерки и активности на локално ниво, па сè до генерални
стратегии и политики на државно ниво.
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KONCEPCIJA OBUKE VOZAČA
THE DRIVER TRAINING CONCEPTION
Blagoje Milinić1, Nina Dragutinović-Jovanović2, Mladen Alvirović3, Boban
Milinković4
Rezime: Obuka vozača predstavlja sistemsko razvijanje sklopa ponašanja koje čine
stavovi, znanja i veštine, koje se zahtevaju od pojedinaca da bi uspešno upravljao vozilom
u saobraćaju. Savremena koncepcija obuke vozača zasniva se na principima celoživotne
obuke. U radu je sagledana obuka vozača posle položnog vozačkog ispita sa studijom
primera obavezne korektivne obuke i dopunske dobrovoljne obuke podizanja na viši nivo
znanja i veština upravljanja vozilom.
Ključne reči: vozač, obuka, bezbednost saobraćaja.

Abstract: The driver training presentsa systematic development ofthe behaviors
set consisting of attitudes, knowledge and skills, required for an individual in order
to operate successfully a vehicle in the traffic. The driver training modern
conception is based on the lifelong training principles. Thedriver training
discussionin the paper is made after driving test pass with a case study of a
required remedial training and an additional voluntary training for raisinga higher
level ofknowledge and ofvehicle driving skills.
Keywords: driver, training, traffic safety.
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1.

UVOD

Savremena koncepcija obrazovanja, vaspitanja i obuke vozača realizuje se tokom
celog životnog veka. Počinje saobraćajnim obrazovanjem i vaspitanjem u porodici i
predškolskim ustanovama, nastavlja se kroz školsko obrazovanje i obuku u autoškolama
i produžava kroz dopunsku obuku do kraja vozačkog staža. Navedena postavka upućuje
na potrebu stalnog praćenja, istraživanja i razvijanja prakse obrazovanja, vaspitanja i
obuke vozača. Za potrebe ovog rada istraživana je dopunska obuka vozača posle
položenog vozačkog ispita. U praksi su prepoznati modeli dopunske obuke propisani kao
obavezni i modeli obuke na principima dobrovoljnosti. Dopunska obuka treba da
doprinese učvršćuju stavove o bezbednoj vožnji i upotpuni znanja i veštine koja u
osnovnoj obuci zbog programskog, vremenskog i cenovnog ograničenja nisu predviđena.
Imajući u vidu da se osnovna obuka bazira na propisima i osnovnoj veštini upravljanja
vozilom, vozači imaju potrebu da određene teorijske sadržaje i veštine upravljanja
vozilom obnavljaju, upotpunjavaju, proširuju i unapređuju primereno zahtevima
savremenog saobraćaja. Svakodnevne promene, napredak i primena najrazličitijih
tehnoloških dostignuća u saobraćaju zahteva stalno prilagođavanje, usavršavanje i
kondiciranje tehnika i veština upravljanja vozilom. Ovo obavezuje organizacije i ustanove,
koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem vozača, da permanentno sprovode obuku, a
vozačku populaciju da stalno upotpunjuje ono što je u osnovnoj obuci propušteno i podižu
na viši nivo svoja znanja i veštine potrebne za bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju
na putu. U radu je prikazana praksa obavezne korektivne obuke vozača koji nisu upravljali
vozilom na savestan i propisan način, pa im je oduzeta vozačka dozvola i praksa obuke
koja se sprovodi na principima dobrovoljnosti, posebno ukazujući na dopunsku obuku
vozača sa probnom vozačkom dozvolom.
2.

MATERIJALI I METODE

Izbor i primena dobre prakse je značajan segment efikasnosti koncepcije obuke vozača.
Predmet istraživanja u radu je postojeća praksa organizacije, sprovođenja i evaluacije
obuke vozača posle položenog vozačkog ispita. Istraživana je praksa obuke:
 vozača koji su zbog činjenja prekršaja i radnji u saobraćaju sakupili 18 ili 9
kaznenih poena ili su osuđivani za saobraćajne nezgode sa težim posledicama za
koje im je oduzeta vozačka dozvola,
 vozača koji su na dobrovoljnoj osnovi, samoincijativno ili organizovano na
inicijativu kompanija, završili obuku po programima koji nisu propisani kao
obavezni, sa studijom primera projekata “1000 mladih vozača”.
Cilj istraživanja usmeren je na razvoj prakse obuke vozača posle položenog vozačkog
ispita, kako bi uspešno u vremenu i situaciji odgovorili izazovima savremenog saobraćaja.
Istraživanje je sprovedeno u Agenciji za bezbednost saobraćaja u Beogradu /ABS/ i
Nacionalnoj vozačkoj akademiji u Beogradu /NAVAK/.
Stručno i normativno određenje pojmova korišćenih u radu. Saobraćjno obrazovanje i
vaspitanje je shvaćeno kao celoživotni proces čiji su najvažniji ciljevi: sticanje znanja,
veština i navika neophodnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, unapređivanje i
učvršćivanje pozitivnih stavova i ponašanja u saobraćaju (Milutinović i Božović,
2010:280). Obrazovanje, vaspitanje i obuka vozača realizuju se pre autoškole, u autoškoli
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i posle autoškole (Vujanić, 2008). Obuka se može definisti kao “razvijanje skolpa
ponašanja koji čine stavovi, znanja i veštine i koje se zahtevaju od pojedinca da bi na
odgovarajući način izvršio dati zadatak ili posao. Obuka ima specifične ciljeve i teži da
individualne razlike svede na najmanju moguću meru. U suštini, ljudi koji se obučavaju
uče da obavljaju zadatke, većinom sasvim specifične i unapred odredjene. Kada su zadaci
više “otvoreni” može se govoriti o obučavanju (Stemers i Patrik, 1980). Savremen sistem
obuke vozača predstavlja sveobuhvatan sistem koji omogućuje sticanje, proveru i stalno
dokazivanje vozačevih znanja, veština i ponašanja (Lipovac 2002:181). Osposobljavanje
je proces razvijanja potencijalnih sposobnosti čoveka prema objektivnim i subjektivnim
potrebama života i rada. Pri tome se misli na ukupni integritet čovekovih sposobnosti:
motornih, senzorskih i intektualnih. Formalni rezultat osposobljavanja je kvalifikacija,
odnosno sertifikat (vozačka dozvola) kao institut društvenog priznanja i prava na
obavljanje odredjenih zadataka. Taj sertifikat se dobija u postupku provere i priznavanja
osposobljenosti za odredjenu delatnost (Potkowak i Simles. 1989). Dopunsko obrazovanje
i vaspitanje treba da ponudi i uspešnim vozačima da svoja znanja i sposobnosti podignu
na viši nivo. Programi dopunske obuke treba da budu prilagođeni populaciji kojoj su
namenjeni i isklađeni sa ciljem koji se sa njima treba postići -program za: početnike,
recedeviste, uspešne vozač, (Inić, 2001:440). U istraživanju korišćene su metode analize
stručne i normativne uređenosti obuke vozača; metode strukturalne, funkcionalne i
komparativne analize postojeće prakse; analize evalucionih podataka i izveštaja.
Ograničenja su vezana za mali broj istraživanja i stručnih radova na temu obuke vozača
posle položenog vozačkog ispita.
3.

PRAKSA OBUKE VOZAČA POSLE POLOŽENOG VOZAČKOG ISPITA –
REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U radu je prikazano istraživanje obuke vozača, posle položenog vozačkog ispita u
Republici Srbiji, sa navođenjem evropskih iskustava. Kroz studiju primera prikazana je
korektivna obuka, propisana kao obavezna, u organizaciji ABS, i određeni oblici dopunske
obuke, na principima dobrovoljnost, u organizaciji NAVAK.
3.1.

Primeri prakse obuke vozača u Evropi

Razvojem saobraćaja i usložnjavanjem zahteva i uslova rada vozača, obuka vozača
postaje predmet međunarodnih odnosa, propisa i organizovanosti. Suština se svodi na
standardizaciju i ujednačavanje kriterijuma i propisa što se obezbeđuje direktivama i
smernicama. Tako smernice Evropske unije, posebno iz 2006. Godine, sadrže opredeljenje
da je obuka vozača jedan od temelja bezbednosti saobraćaja, te da se ista mora trajno
realizovati. Proučavajući evropska iskustva mogu se izdvojiti teorijski i praktični kursevimoduli koji su široko zastupljeni a prihvatljivi su i za Srbiju.
U Austriji, nakon polaganja vozačkog ispita dobija se “probna vozačka dozvola”. Za
“punu vozačku dozvolu”, posle godinu dana, kandidati prolaze još jednu proveru znanja
i trening bezbedne vožnje na posebnom poligonu. Ponovna provera znanja ima cilj da se
nakon određenog vozačkog staža proveri da li kandidati imaju potrebna znanja za
bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putevima i da li ista primenjuje. Nije
suština u reprodukciji naučenog već da naučeno vozač prihvati i usvoji kao naviku u
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upravljanju motornim vozilom. U dopunskoj obuci na poligonu bezbedne vožnje
simuliraju se opasne situacije, koje vozači doživljavaju u saobraćaju, uče kako da ih
prepoznaju i da reaguju preventivno, zatim uvežbavaju ponašanje tokom kritičnih situacija
i treniraju izbegavanje opasnosti i posledica u takvim situacijama. Austrija je obavezne
treninge bezbedne vožnje uvela početkom 2003. godine. Prema rezultatima istraživanja, u
period do 2006. godine, nakon uvođenja obaveznog treninga bezbedne vožnje, smanjen
je broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali mladi vozači za 28%, dok su za 40%
smanjeni troškovi saobraćajnih nezgoda. Postignute su određene uštede i u potrošnji
goriva. U Austriji su razvijeni i drugi modeli dopunske obuke sa treninzima bezbedne
vožnje. Veće kompanije čija je delatnost vezana za prevoz i transport organizuju obavezne
treninge bezbedne vožnje za sve zaposlene, dok određene organizacije u okviru delatnosti
organizuju treninge bezbedne vožnje na obaveznoj, dobrovoljnoj i komercijalnoj osnovi,
(Test&Training International, 2010).
U Italiji se razvijaju modeli treninga bezbedne vožnje kroz stimulativne programe, uz
podršku osiguravajućih kompanija. Osiguravajuće kompanije kroz različite programe
stimulišu dopunsku obuku i treninge vozača. Kroz rezultate koje postižu u obuci
kompanije procenjuju rizik vozača (grupišu vozače po nivoima rizika), a što se kasnije
odražava na cenu obaveznog osiguranja u saobraćaju. Vozači koji posle dobijanja vozačke
dozvole, prođu treninge bezbedne vožnje stiču aktuelna znanja, dodatne veštine i iskustvo
za prepoznavanje opasnih situacija, mogućih posledica i rešavanje složenih situacija u
saobraćaju. Takvi vozači manje su rizični u saobraćaju, i povećavaju verovatnoću
prepoznavanja i izbegavanja opasnih situacija. Osiguravajuće kompanije u okviru
određenih premija osiguranja uključuju treninge bezbedne vožnje za svoje korisnike.
Model obezbeđuje, s jedne strane da osiguravajuće kompanije smanjuju svoj trošak, a sa
druge strane postiže se znatna društvena dobit kroz povećanje bezbednosti. Smanjivanjem
broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama, ostvaruju se najznačajniji efekti bezbednosti
u saobraćaju (Test&Training International, 2010).
3.2.

Prikaz prakse obuke vozača u Republici Srbiji

Poučena dobrim evropskim iskustvima i Srbija razvija praksu obuke vozača posle
položenog vozačkog ispita. Određeni sadržaji obuke propisani su i obavezni: obuka
vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog nesavesnog i nepropisnog upravljanja
vozilom; obuka predavača, ispitivača i instruktora vožnje za osposobljavanje kandidata za
vozače. U postupku je uspostavljanje modela obuka vozača u procesu licenciranja za
obavljanje poslova profesionalnog vozača CPC. Model obuke vozača u procesu
stepenovanja vozačke dozvole /probna vozačka dozvola/ prihvaćen je i ispituje se. Uz
navedene oblike obuke u praksi se razvijaju dopunski oblici obuke, zasnovana na
principima dobrovoljnosti, sa osnovnom svrhom da ciljne grupe i pojedinci organizovano,
u centrima za obuku, svoja znanja, veštine i sposobnosti za upravljanje vozilom
unapređuju i podižu na viši nivo. Postojeću praksu organizovane obuke vozača
upotpunjavaju: pojedine kompanije koje se bave prevozom i transportom povremenim
organizovanjem namenske obuke svojih vozača; specijalizovani oblici obuke za potrebe
vojske, policije i posebnih prevoza; informativni sadržaji namenjeni široj populaciji
vozača koji se sprovode preko stručnih skupova, sredstava medija, kroz određene
kampanje i sl.
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3.2.1.

Obuka po programima seminara unapređenja znanja i načina rada sa
vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola - korektivna obuka

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (2009), u Srbiji je po prvi put uveden
sistem kaznenih poena za vozače, prema kojem se vozaču koji stekne 18 i više kaznenih
poena (za vozače sa probnom vozačko dozvolom, ta granice je 9 kaznenih poena) oduzima
vozačka dozvola. Da bi vozač ponovo stekao pravo na upravljanje motornim vozilom, on
mora pohađati seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i nakon
odslušanog seminara, položiti ispit unapređenja znanja. Ove seminare unapređenja znanja
i ispite, organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja.
Program seminara za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola traje 40 časova i
obuhvata teme vezane za najčešće prekršaje, greške i slabosti koje ovi vozači čine u
saobraćaju. Uzrocima i posledicama ponašanja zbog kojih je vozačima oduzeta vozačka
dozvola posvećeno je 9, saobraćajnim propisima 15, a bezbednom ponašanju u saobraćaju
16 časova. U jednom danu, vozač kojem je oduzeta vozačka dozvola može pohađati
najviše tri časa, pa u dosadašnjoj praksi, seminari traju 14 radnih dana, što osigurava
kontinuirani višenedeljni rad sa ovim vozačima.
Ono što ove seminare izdvaja od klasične obuke kandidata za vozače jeste poseban
način rada u kojem se u maloj grupi 6 do 12 polaznika, koriste metode aktivnog učenja,
metode lične samorefleksije i drugi elementi radioničarskog rada u maloj grupi. Naravno,
ovakva vrsta rada zahteva da su predavači na ovim seminarima osim što imaju stručna
znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, takođe prošli i dodatnu obuku iz oblasti
psihološko-andragoških principa rada sa odraslim polaznicima sa kojima se radi na
unapređenju znanja, a naročito na promeni stavova i ponašanja vezanih za učešće u
saobraćaju.
Prvi seminar unapređenja znanja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola održan
je u junu 2012. godine, i do sada (početak 2015. godine)je održano preko 90 seminara,
koje je pohađalo preko 1000 vozača.
Analiza postignuća polaznika na ispitu unapređenja znanja pokazuje da seminar ima
značajan pozitivan efekat na unapređenje znanja polaznika. Za polaznike koji su seminare
pohađali u 2013. godini, prosečno postignuće na ulaznom testu je 54.51% tačnih
odgovora, a na završnom testu čak 92.20%. Za razliku od evidentnog unapređenja znanja
polaznika, efekat seminara na stavove i ponašanje polaznika je teže izmeriti, i ako neki od
posrednih pokazatelja ukazuju na pozitivne efekte, a jedan od takvih posrednih pokazatelja
je i lični doživljaj polaznika.
Osim praćenja efekta seminara na znanje polaznika, evaluiraju se i različiti aspekati
seminara. Polaznici ove evaluacione upitnike popunjavaju anonimno, kako bi se izbeglo
davanje socijalno poželjnih odgovora. Pomoću petostepene skale Likertovog tipa,
ocenjuju se sledeći aspekti sadržaja koji se obrađuje na seminaru: zanimljivost sadržaja,
važnost sadržaja za njih kao vozače, u kojoj meri sadržaj za njih predstavlja novinu, koliko
je jasan i logičan i koliko je praktično primenljiv.
Osim sadržaja, polaznici ocenjuju raspored i trajanje časova i pauza, prijatnost prostora
u kojem se radi i atmosferu koja vlada u grupi. Na osnovu ukupne prosečne ocene 4,02
može se zaključiti da su polaznici izuzetno zadovoljni načinom rada na seminaru.
Najnižom ocenom 2,97 ocenjen je aspekt novine sadržaja koji se obrađuje na seminaru.
Ovaj rezultat je i očekivan, jer se na seminaru velikim delom obnavljaju i unapređuju
znanja za koja se očekuje da su ih vozači stekli u okviru redovne obuke. S druge strane,
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visoke ocene za važnost i praktičnu primenljivost sadržaja (4,37 i 4,45 respektivno),
govore da vozači znanja koja su stekli na ovom seminaru procenjuju kao izuzetno korisna.

Slika 1. Ocena uspešnosti obuke
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Slika 2. Ocena uspešnosti predavača

Osim sadržaja seminara, polaznici su ocenjivali i predavače na seminaru i to u kojoj
meri čas drže na interesantan i aktivan način, koliko su uspešni u objašnjavanju gradiva
tako da se lako shvata i razume, kao i da li se ophode prijateljski sa željom da pomognu.
Što se tiče predavača na seminarima, prosečne ocene za grupu od 14 predavača su takođe
izuzetno visoke, gde je najniža ocena 3,5 i prilično ujednačene za sva tri ocenjivana
aspekta.
3.2.2. Obuka vozača na principima dobrovoljnosti – dopunska obuka
Istraživani su određeni oblici dopunske obuke koja nije normativno propisana kao
obavezna, već se sprovodi na principima dobrovoljnosti pojedinca, organizacije,
institucije i kompanije. Kroz studiju primera prikazana je dopunska obuka koja se sprovodi
u centru Nacionalne vozačke akademije u Beogradu. Programi obuke primereni su
zahtevima bezbednosti saobraćaja u Srbiji, a zasnovani su na prihvaćenim kriterijumima
evropskih zemlja sa razvijenim modelima obuke vozača, sa podržkom Svetske
automobilske organizacije /FIA/. Obuka je programirana po nivoima od početnih do
profesionalnih kurseva i treninga, sa opštim i specijalizovanim sadržajima. Najčešći
polaznici treninga bezbedne vožnje su zaposleni u preduzećima, kompanijama i
institucijama koji za izvršavanje radnih zadataka koriste automobile i vozači koji se
individualno uključuju u obuku. Sadržaji teorijske i praktične obuke usmereni su na:
razvijanje svesti o bezbednosti saobraćaja; sticanje znanja o opasnostima koje nastaju u
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realnim i graničnim saobraćajnim situacijama; sticanje znanja o prevenciji kritičnih
situacija i procesu predviđanja u toku vožnje; sticanje znanja o sistemima zaštite, dinamici
i prenosu dinamičkih sila u toku vožnje, brzini i usporenju, prilagođavanju načina i stila
vožnje izbegavanju grešaka ostalih učesnika u saobraćaju, prilagođavanju načina vožnje
stvarnom nivou znanja, veština i saobraćajnih uslova; usavršavanje tehnika i veština
vožnje u redovnim, graničnim i opasnim situacijama. Sadržaji obuke utemeljeni su na
principima defanzivne vožnje, sa prioritetnom postavkom prihvatanja stavova savesnog i
bezbednog ponašanja u saobraćaju koje se zasniva na principu “dobar vozač je onaj koji
je u stanju da predvidi i izbegne svoje i tuđe greške“. U redovnom programu obuke
razvijeni su različiti oblici treninga: “dozvola plus”, “početni trening”, “kompaktni
trening“, „intenzivni trening“, „profesionalni trening”(nivo 1, nivo 2, nivo 3), ”terenski
treninzi”, “sportski treninzi„ , “teretni treninzi” kao i “specijalizovani treninzi„ namenjeni
specifičnim potrebama određenih kompanija, preduzeća, institucija i drugih korisnika.
Razvoj organizacije i programa obuke, zasniva se na stručnim i iskustvenim principima,
što u praksi znači da sve što se stiče kao znanje kroz treninge bezbedne vožnje vozači
imaju priliku da praktično provere i da iz prve ruke potvrde ili otklone sve sumnje i
nedoumice koje su možda imali do tog trenutka. Ocena kvaliteta obuke vrši se kroz
evaluacione listove koje dobrovoljno i anonimno popunjavaju vozači posle završene
obuke. Evaluacioni podaci ukazuju da je 69% vozača ocenom 5, kao najvišom ocenom,
ocenilo kvalitet stečenog teorijskog znanja, 26% ocenom 4, a samo 5% vozača dalo je
ocenu 3 ili nije želelo da se izjasni. Ubedljivost praktičnih sadržaja obuke 81% vozača
ocenilo je ocenom 5, dok je 17% ocenom 4, a 2% vozača ocenom 3 ili nije želelo da se
izjasni. Krajnje efekte organizacije obuke 82% ispitanika ocenilo je ocenom 5, a 16%
ispitanika ocenom 4. U evaluaciji je učestvovalo 19% vozača koji su ranije pohađali
treninge bezbedne vožnje u inostranstvu.
3.2.2.1. Obuka po projektu “1000 mladih vozača”
Stručna istraživanja ukazuju da je problem bezbednost mladih vozača veoma
kompleksan. Brojni su faktori koji usložnjavaju ovaj problem. U osnovi rizika je njihovo
neiskustvo koje donosi sklonost ka rizičnom ponašanju i početničkim greškama. Mladi
vozači najčešće nisu dovoljno upoznati sa rizicima u saobraćaju, olako biraju rizična
ponašanja (veće brzine, pijanstvo, nepoštovanje svetlosnih signala i saobraćajnih znakova
i potcenjivanje ovih rizika. Istraživanja ukazuju da preko 50% svih vozača učesnika u
saobraćajnim nezgodama čine vozači početnici sa manje od 5 godina vozačkog staža
(Lipovac 2008:112).
U procesu rešavanja problema obučenosti i ponašanja mladih vozača u saobraćaju, u
okviru projekta “1000 mladih vozača”, u drugoj polovini 2014 godine, u Centru NAVAK,
sprovedena je dopunska obuku 1000 vozača sa probnom vozačkom dozvolom. Uz
prethodno dobrovoljno prijavljivanje kroz elektronski sistem “e-Uprava” besplatno je
organizovana celodnevna teorijska i praktična obuka sa prevozom i ishranom. Po
programu projekta obuke realizovano je 7 različitih vežbi. Praktične vežbe pravilnog
položaja za upravljačem, efikasnih tehnika upravljanja, demonstracije uticaja brzine
odnosno kinetičke energije na zaustavljanje vozila na različitim podlogama od potpuno
suve do zaleđene, demonstracije razlike u ponašanju vozila sa letnjim i zimskim
pneumaticima, vežbe u kojima se na očigledan način pokazuje dramatična razlika u
ponašanju vozila pri zaustavljanju i manevrisanju sa prekoračenjem brzine od 10 do 20
km/h, vežbe koje pokazuju reakcije vozila i drastično smanjenu mogućnost upravljanja u
slučaju grubog i agresivnog ponašanja, simulacije čeonog sudara i prevrtanja kao direktne
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demonstracije efikasnosti sigurnosnog pojasa. Svi polaznici obuke, na pisti, u bezbednim
i kontrolisanim uslovima, prošli su kroz sve navedene celine pri realnim brzinama koje
inače razvijaju u saobraćaju od 30 do 100 km/h (imajući u vidu ograničenje od 90%
propisane brzine koje donosi probna vozačka dozvola). Praktične vežbe zasnovane su na
principu po kome polaznik samostalno upravlja vozilom bez mogućnosti da se osloni na
reakciju nekoga ko je sa njim u vozilu, kao što je to bilo u auto-školi. Time se, osim
pozitivnog efekta odgovornosti i pažnje tokom treninga, postiže i izazivanje realnih
emocija tokom kritičnih situacija, realnog straha ili promene u ponašanju, a sve sa ciljem
da polaznici programa steknu stvarnu sliku o opasnostima koje donose određeni oblici
ponašanja. Takođe, u program su ušle teoretske celine o važnosti i načinu praćenja
situacije na putu i predviđanju o tome, koliko se zbog vremena reakcije razlikuje zaustavni
put i put kočenja i zašto je to važno, kao i o uticaju alkohola na psihofizičko stanje vozača
i upravljanje vozilom.
Efekte obuke mladih vozača Uprava saobraćajne policije MUP-a pratiće kroz njihove
stavove i ponašanje u saobaćaju. Posredni pokazatelji, dobijeni preko evalucionih listova,
ukazuju na pozitivne efekte obuke. Evaluacione listove dobrovoljno i anonimno
popunjavali su svi polaznici posle završene obuke. Odgovori iz evaluacionog lista na
pitanja: 1. kako ocenjujete sadržaj teorijske obuke i 2. kako ocenjujete praktične vežbe
na poligonu, dati su na slici 3.
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Slika 3. Procentualno iskazane ocene teorijske i praktične obuke

Kvalitet teorijskog sadržaja najvećom ocenom 5 ocenilo je 74,6% vozača, dok je
kvalitet praktične obuke na pisti najvećom ocenom 5 ocenilo 92,7% vozača.
Odgovori iz evaluacionog lista na pitanja: 3. kako ocenjujete objašnjenje trenera tokom
teorije i 4. kako ocenjujete objašnjenje trenera tokom vožnje, dati su na slici 4.
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Slika 4. Procentualno iskazane ocene rada trenera teorijske i praktične obuke
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Kvalitet predavanja i objašnjenja trenera teorijske obuke najvećom ocenom 5 ocenilo
je 93,5% vozača, dok je kvalitet objašnjenja trenera tokom praktičnih vežbi na pisti
ocenom 5 ocenilo 95,3% vozača. Odgovori iz evaluacionog lista na pitanja: 5. Kako
ocenjujete ubedljivost simulatora i trenažera i 6. Kako ocenjujete organizaciju obuke,
sadržaj poligona i centar obuke, dati su na slici 5.
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Slika 5. Procentualno iskazane ocene ubedljivosti simulatora, trenažera i organizacije obuke

Ubedljivost vežbi izvedenih na simulatorima i trenažerima najvećom ocenom 5
ocenilo je 86,7% vozača, dok je kvalitet poligona i organizacije obuke najvećom ocenom
5 ocenilo 89,5% vozača.
4.

DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

Realizacija domaćih istraživanja i projekata dopunske obuke vozača treba da omogući
kreiranje sopstvenog znanja i iskustva i njihovu proveru u konkretnom okruženju. Stručna
istraživanja i praksa ukazuju da je dopunska obuka važan preduslov za upravljanje
bezbednošću saobraćaja, smanjivanje broja saobraćajnih nezgoda i težine posledica.
Vozač koji upravlja motornim vozilom u saobraćaju je u situaciji da stalno obavlja
nekoliko procesa: praćenje izvora podataka – informacija; osmatranje saobraćajnih
obeležja, svoje i pozicije drugih učesnika u saobraćaju; registrovanje i shvatanje podataka
– percepcija; predviđanje – procenu saobraćajne situacije; donošenje odluke; izvođenje
adekvatne radnje. Ovim zahtevima nije lako udovoljiti, posebno u složenim saobraćajnim
uslovima, u uslovima porasta motorizacije, uvođenja savremenih vrsta i tipova svih
kategorija motornih vozila visoke pokretljivosti , izvanrednih manevarskih i dinamičkih
osobina, u uslovima realnosti savremenih puteva i signalizacije, ali i puteva lošijeg
kvaliteta. Da bi udovoljio zahtevima razvoja sa stalnim promenama u saobraćaju, vozač
mora imati potrebna znanja i veštine upravljanja vozilom i primenjivati ih u praksi.
Ovakav pristup uslovljava razvijanje prakse stalne obuke vozača po programima koji
uvažavaju zahteve savremenog saobraćaja. Sadržaji programa treba da budu usmereni
otklanjaju onoga što je u osnovnoj obuci propušteno, obnavljaju određenih teorijskih i
praktičnih sadržaja, upotpunjavanju, proširivanju i unapređivanju znanja, veština i tehnika
upravljanja vozilom, učvršćivanju pozitivnih stavova o bezbednosti saobraćaja i
promenama ponašanja u saobraćaju.
Obrazovne potrebe vozača za bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju i unifikacija
prakse sa EU, ukazuju na značaj razvijanja obaveznih i dobrovoljnih oblika obuke vozača
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posle položenog vozačkog ispita, kako na nacionalnom, tako i na lokalnim nivoima.
Organizacija obuke treba da bude sveobuhvatna i omogući stalno inoviranje, proveravanje
i primenu vozačevih znanja, veština i bezbednog ponašanja u saobraćaju. Uz
administrativne ili propisane vidove obuke, značajno je razvijati dopunske vidove obuke,
na principu dobrovoljnosti jer garantuje da će se raditi sa polaznicima koji žele da prihvate
i dalje šire stečeno znanje, što i s ograničenim novčanim sredstvima garantuje najširi uticaj
na društvenu sredinu. Zajedno sa tim mora se održati princip besplatnosti koji mogu da
garantuju jedinice lokalne samouprave, inače obavezne na investicije u bezbednost
saobraćaja, koje će pomoći i omasovljenje. Prevashodno je neophodno zadržati kvalitet
same dopunske obuke i izbeći postavljanje programa na neuslovnim i nebezbednim
lokacijama u improvizovanim uslovima i bez dovoljne ekspertize kako se celokupan
princip ovog vida sticanja znanja ne bi obesmislio kroz banalizovane pristupe mladim
vozačima Praksa obuke vozača posle položenog vozačkog ispita mora zadovoljiti
kriterijume sistematičnosti i definisati programe obuke kako bi vozači odgovorili
zahtevima: složenijih saobraćajnih uslova, izmena propisa koje uslovljava razvoj
saobraćaja, novijih vrsta i tipova vozila, izvanrednih manevarskih i dinamičkih osobina,
savremenih autoputeva i puteva lošijeg kvaliteta, savremene signalizacije, uvođenja
novina u pogledu tehničkog regulisanja saobraćaja i dr.
5.
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ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA SISTEMA HITNIH POZIVA 112 U BOSNI
I HERCEGOVINI S CILJEM PRAVOVREMENOG ODZIVA HITNIH
SLUŽBI U SLUČAJU NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE
IMPORTANCE OF 112 EMERGENCY NUMBER ESTABLISHMENT IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA AIMED TO ON-TIME RESPONSE OF
EMERGENCY SERVICES IN CASE OF ROAD TRAFFIC ACCIDENT
Aleksandar Mandić1, Valentina Mandić2
Rezime: Povećanje bezbjednosti drumskog saobraćaja je nezaobilazno i uvijek aktuelno pitanje
politike svake države. Pored primarnog cilja, koji se ogleda u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda
kroz poboljšanje mjera aktivne bezbjednosti, podjednako se pažnja treba usmjeriti ka ublažavanju
posljedica saobraćajnih nezgoda kroz poboljšanje efikasnosti odziva i djelovanja hitnih službi po
prijavi nezgode. Činjenica da ishodi saobraćajnih nezgoda u velikoj mjeri zavise od pravovremenog
odziva hitnih službi i preduzetih aktivnosti, povlači za sobom potrebu što efikasnijeg uvezivanja
svih službi spašavanja, što se u velikoj mjeri može postići uvođenjem jedinstvenog sistema hitnih
poziva – 112, koji je u BiH definisan okvirnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara, a ujedno predstavlja i jedan od prioriteta kada je u pitanju provođenje Globalnog plana
decenije akcije bezbjednosti saobraćaja na putevima (2011 - 2020).
Ključne riječi: bezbjednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, operativno-komunikacijski centar
Abstract: Increasing of road traffic safety is always topical question of every country's policy.
Besides the improvement of active safety, the attention should be pointed to improvement of
emergency services' response and acting after an accident. The fact that the outcomes of accidents
largely depend on the timely response of emergency services and activities undertaken, entails the
need of more efficient binding of all rescue services, which can mostly be achieved by introducing
a unique system of emergency calls - 112, which is defined in the BiH Framework law on protection
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and rescue of people and property, and is also one of the priorities when it comes to implementation
of the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety (2011-2020).
Key words: traffic safety, traffic accidents, operational and communication centre

1.

UVOD

Smrtni slučajevi na putevima najviše doprinose prevremenoj smrti širom svijeta.
Godišnje na putevima smrtno strada 1,3 miliona lica, a preko 50 miliona ljudi ostane trajno
nepokretno ili zadobije povrede, što posebno dolazi do izražaja u nerazvijenim zemljama
ili zemljama u razvoju. Poražavajuća je činjenica da Bosna i Hercegovina doprinosi
ukupnom broju sa najmanje 400 smrtno stradalih i 11.000 povrijeđenih lica godišnje.
Uprkos preventivnim i drugim mjerama koje se preduzimaju s ciljem smanjenja broja
saobraćajnih nezgoda, rizik od njihovog nastanka se ne može izbjeći. U tom slučaju je
potrebno koordinisati aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju posljedica saobraćajnih
nezgoda. Ovdje glavnu ulogu preuzimaju hitne službe spašavanja, a jedan od preduslova
za njihovu uspješnu koordinaciju je uspostavljanje i funkcionisanje jedinstvenog
evropskog broja, odnosno sistema hitnih poziva - 112.
Nedostatak sistema hitnih poziva u Bosni i Hercegovini se prvenstveno ogleda u
nepostojanju objedinjene službe za prijavu incidentnih situacija na višem nivou, koja bi
nakon primljenog poziva angažovala sve relevantne službe spašavanja i koordinisala
njihov rad na terenu. Postojeći sistem hitnih poziva je sveden do najnižeg nivoa u
organizacionom smislu, gdje poziv za prijavu hitne situacije u najvećem broju slučajeva
završava u lokalnoj službi hitne pomoći, stanici policije ili vatrogasnoj službi.
Uzimajući u obzir značaj pravovremenog odziva hitnih službi u slučaju nastanka
saobraćajne nezgode, ovaj rad ima za cilj da definiše način funkcionisanja sistema hitnih
poziva u incidentnim situacijama te ukaže na značaj njegovog legislativnog i
funkcionalnog unapređenja, čime će se doprinijeti smanjenju smrtnih ishoda i smanjenju
težine povreda u saobraćajnim nezgodama.

2.

ZNAČAJ PRAVOVREMENOG ODZIVA HITNIH SLUŽBI PRILIKOM
NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Saobraćajne nezgode su prepoznate širom svijeta kao globalni, zdravstveni, društveni
i ekonomski problem. Međutim, činjenica je da se rizik pri kretanju vozilima po
saobraćajnicama ne može izbjeći. On je uvijek prisutan, a vrlo često se manifestuje kroz
neželjen i prije svega, nepredviđen događaj – saobraćajnu nezgodu. Saobraćajne nezgode
treba nastojati spriječiti po bilo koju cijenu, ali kada već do nje dođe, što nije rijetka pojava
na našim putevima, od posebnog je značaja odziv hitnih službi i preduzimanje aktivnosti
koje će doprinijeti spašavanju života i ublažavanju posljedica saobraćajne nezgode. Iz tog
razloga, priroda posla hitnih službi zahtijeva brzo odlučivanje, efikasno sprovođenje
odluka sa besprijekornom koordinacijom, efikasnom komunikacijom i dijeljenjem
informacija sa svim ostalim službama koje mogu pružiti podršku u takvim situacijama. U
tom slučaju, pravovremeni odziv hitnih službi zahtijeva saradnički kontekst sa uzajamnom
podrškom i proaktivnim angažovanjem, uz jednoznačan odgovor i efikasnu koordinaciju
svih potrebnih aktivnosti.
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Odziv hitnih službi pri nastanku saobraćajih nezgoda mora biti visoko koordinisan, a
razmjena informacija ostvarena u realnom vremenu, bez „izgubljenih sekundi“ koje su
dragocjene. Vrlo često se dragocjene sekunde troše na lociranje saobraćajne nezgode,
koordinisanje između službi spašavanja (policija, hitna pomoć, vatrogasci, auto‐moto
klubovi, civilna zaštita, gorske službe spašavanja i sl.) te spašavanje povrijeđenih
zarobljenih u vozilu, posebno kod teških saobraćajnih nezgoda. Hitne službe i spasilački
timovi se susreću sa nizom izazova na terenu, tako da su im potrebne tačne i brze
informacije o svim bitnim elementima, kako bi se čak i prije dolaska na lice mjesta
upoznali sa problemom te na vrijeme odredili najbolji i najbrži pristup rješavanju
problema.
Kada je u pitanju statistika broja saobraćajnih nezgoda u Bosni i Hercegovini, ne
postoji jedinstvena baza evidencije istih. Takođe, podaci o broju ostvarenih poziva prema
hitnim službama se jako teško pribavljaju, imajući u vidu činjenicu da je potrebno ostvariti
kontakt sa pojedinačnim ministarstvima unutrašnjih poslova i zdravstva, kako na
entitetskim, tako i na kantonalnim nivoima vlasti. Samim tim, broj smrtno stradalih lica u
saobraćajnim nezgodama kao posljedica nepravovremenog odziva hitne službe je gotovo
nemoguće tačno utvrditi, imajući u vidu gore navedeno.
2.1.

Unapređenje aktivnosti i koordinacije hitnih službi u skladu sa Globalnim
planom Decenije akcije za bezbjednost saobraćaja na putevima (period
2011-2020)

Po svojoj funkcionalnoj orjentaciji, efektivna komunikacijska interoperabilnost hitnih
službi može označavati nešto što zovemo „razlika između života i smrti“, jer neadekvatna
i nepouzdana komunikacija znatno smanjuje uspješnost operativnog djelovanja hitnih
službi u pogledu zbrinjavanja prilikom nastanka saobraćajne nezgode (Banjanin i Ružin,
2007:44). Kada su u pitanju hitne službe i njihove aktivnosti koje su od posebnog značaja
u ovom smislu, među važnijim su:
a) Hitna medicinska pomoć:
 Posmatranje i vizuelno identifikovanje situacione kompleksnosti –
određivanje prioriteta izvlačenja žrtava prema težini povreda i učestvovanje
u njihovom izvlačenju;
 Izvođenje energičnog medicinskog tretmana – optimalno na licu mjesta;
 Odlučivanje o prioritetu, načinu, vrsti, sredstvima i destinaciji
transportovanja povrijeđenih.
b) Vatrogasna služba:
 Spašavanje ljudi zarobljenih u olupinama prevoznih sredstava;
 Spašavanje imovine zahvaćene incidentom.
c) Policija:
 Koordinisanje svih aktivnost na i oko mjesta događaja, a spašavanje života i
bezbjednost lokacije su prioriteti;
 Određivanje i organizovanje aktivnosti na mjestu saobraćajne nezgode za
vozila i opremu spasilačkih ekipa;
 Sprovođenje mjera prikupljanja, evidencije, zaštite i uskladištenja dokaznog
materijala za identifikaciju žrtava saobraćajne nezgode i utvrđivanje načina
nastanka i uzročnika iste;
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Obezbjeđenje koridora za kretanje vozila i izbor alternativnih puteva za
pristup i evakuaciju;
Obezbjeđenje istražnih organa u iznalaženju tragova i uzročnika saobraćajne
nezgode;
Informisanje medija, porodica i građana o žrtvama saobraćajne nezgode, o
toku spasilačkih akcija, preventivnim i upozoravajućim mjerama.

Ujedinjene nacije, Svjetska zdravstvena organizacija, Globalno partnerstvo za
bezbjednost saobraćaja, Svjetska banka i druge veoma važne institucije pripremile su niz
dokumenata (rezolucija, direktiva, planova, strategija i preporuka) čiji je cilj smanjivanje
stradanja na putevima širom svijeta, a posebno u zemljama u razvoju. Bosna i Hercegovina
je, zajedno sa ostalim zemljama članicama Ujedinjenih nacija, prihvatila niz Rezolucija
Skupštine UN o bezbjednosti saobraćaja, među kojima je posebno aktuelna Rezolucija
A/RES/64/255, od 10. maja 2010. godine. Ova rezolucija utvrđuje Deceniju akcije za
bezbjednost saobraćaja na putevima (period 2011-2020). Svjetska zdravstvena
organizacija je pripremila Globalni plan Decenije akcije za bezbjednost na putevima koji
je odredio pet stubova bezbjednosti saobraćaja. Bosna i Hercegovina je potpisnik
Moskovske deklaracije o bezbjednosti saobraćaja (Moskva, 2009) kojom se obavezala da
će da podrži međunarodne mjere na smanjenju stradanja u saobraćaju, fokusiranjem na pet
najvažnijih stubova i to:
1. Upravljanje bezbjednošću saobraćaja;
2. Bezbjedniji putevi i kretanje;
3. Bezbjednija vozila;
4. Bezbjedniji učesnici u saobraćaju;
5. Zbrinjavanje nakon nezgode.
Zbrinjavanje nakon saobraćajne nezgode, kao peti stub Globalnog plana,
podrazumijeva niz aktivnosti hitnih službi i njihovu međusobnu koordinaciju s ciljem
njihovog pravovremenog odziva, pri čemu je prioritetno:
 Unaprijediti sisteme hitnih službi;
 Uspostaviti sistem i uvesti jedinstven broj za hitne pozive - 112;
 Povećati saradnju/zajedničke obuke osoblja službi hitne medicinske pomoći
i spasilačkih službi/vatrogasaca i saobraćajne policije;
 Obezbijediti da zdravstveni sektor bude proaktivan u bezbjednosti saobraćaja
na putevima;
 Prikupljati podatke i statistiku hitnih službi te pratiti sve aktivnosti s ciljem
stalnog unapređenja rada.
2.2.

Koordinacija i interoperabilnost hitnih službi

Cilj interoperabilne komunikacije je stvaranje jedinstvenog komunikacionog sistema
koji omogućava integraciju aktivnosti u jedinstvenu hitnu multislužbu u kojoj se ukrštaju
multidisciplinarne službe, pri čemu svaka od njih reaguje u skladu sa svojim
nadležnostima prilikom odziva na kritične događaje ili incidente. Koordinacija službi
spašavanja predstavlja jedan od presudnih faktora za što bolju organizaciju prilikom
spašavanja povrijeđenih osoba.
Jedan od preduslova za uspješnu koordinaciju spasilačkih službi je uspostavljanje i
funkcionisanje jedinstvanog evropskog broja za hitne slučajeve 112. Broj 112 bi trebalo
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da integriše sve spasilačke službe: policiju, vatrogasce, hitnu pomoć, službe potrage i
spašavanja te civilnu zaštitu (Memišević et al, 2013:3). U nekim zemljama Evropske unije
policijske strukture su izuzete iz sistema 112, ali je operateru koji zaprima poziv ostavljena
mogućnost da uključi policiju u razgovor putem telekonferencije, ukoliko se za tim ukaže
potreba. U većini zemalja, u kojima je uveden jedinstveni broj 112, dežurne javne službe
policije, hitne medicinske pomoći i vatrogasaca su zadržale svoj poseban broj
dispečerskog centra (Tabela 1.), ali postoje i primjeri gdje je to sve objedinjeno.
Nakon uspostavljanja ovog sistema, posebno važno je promovisanje broja 112 kao
jedinstvenog broja za sve hitne pozive/slučajeve na nivou cijele Evrope. Informacija da se
pozivom na broj 112 u zemljama članicama EU može zatražiti pomoć bez teritorijalnog
ograničenja u situacijama životne ugroženosti ili elementarnim nepogodama, od ključnog
je značaja za bezbjednost svih građana (Memišević et al, 2013:3).
Tabela 1. Brojevi telefona hitnih službi koje se aktiviraju pri pozivu u slučaju nastanka
saobraćajne nezgode

Služba
Država
Austrija
Belgija
Francuska
Grčka
Italija
Španija
Češka
Slovenija
Hrvatska
BIH
Makedonija
Srbija

3.

Policija

Vatrogasci

133
101
17
100
112
091
158
113
192
122
192
192

122
100
18
199
115
080
150
112
193
123
193
193

Hitna
pomoć
144
100
15
166
118
061
155
112
194
124
194
194

Jedinstvena
služba
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Nema
112
1985

USPOSTAVLJANJE SISTEMA HITNIH POZIVA 112

Činjenica da ishodi saobraćajnih nezgoda zavise od pravovremenog odziva hitnih
službi i preduzetih aktivnosti povlači za sobom potrebu što efikasnijeg uvezivanja svih
službi spašavanja, što se u velikoj mjeri može postići uvođenjem jedinstvenog sistema
hitnih poziva – 112. Broj 112 je jedinstveni broj za hitne slučajeve, opšteprihvaćen od svih
članica EU, definisan od strane EU odlukom EEC i kao takav je besplatan, bez obzira o
kojem mobilnom ili fiksnom telefonskom operateru se radi.
3.1.

Zakonski okvir

Kada je u pitanju legislativni okvir koji uređuje ovu oblast u Evropskoj uniji, najvažniji
pravni akti su:
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Direktiva 91/396/EEC3 od 29. juna 1991. godine koja predstavlja odluku
kojom se uvodi jedinstveni broj za hitne slučajeve 112;
 Direktive 98/10/EEC i 2002/22/EC koje regulišu tehnički i pravni aspekt
poziva na broj 112 (mogućnost besplatnog poziva, obavezu pozicioniranja
pozivatelja, mogućnost pozivanja 112 u slučajevima isključenja pretplatnika
zbog neplaćanja telefonskog računa, itd.).
Na osnovu člana IV 4a), Ustava Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog
doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 29. aprila 2008. godine, i
na 17. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 15.
maja 2008. godine, usvojen je "Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercgovini".
Članom 14. Okvirnog zakona, Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine se,
pored obavljanja stručnih i drugih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja, obavezuje da
izradi i predloži akt o formiranju Operativno-komunikacijskog centra BiH-112, kao i da
izradi i predloži Savjetu ministara BiH način organizacije, uslove i način funkcionisanja
Operativno-komunikacijskog centra BiH-112 te način dostavljanja i distribucije podataka.
Članom 18. Okvirnog zakona predviđeno je uvođenje jedinstvenog evropskog broja za
hitne situacije - 112, zatim uspostavljanje Operativno-komunikacijskog centra BiH-112,
kao i njegovo funkcionalno uvezivanje sa operativnim centrima drugih institucija i organa
Bosne i Hercegovine i centrima entiteta i Brčko Distrikta BiH.


3.2.

Sistem hitnih poziva - 112 u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini je okvirnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara definisan sistem hitnih poziva 112, na osnovu kojeg je izrađen Pravilnik o
organizaciji, uslovima i načinu funkcionisanja Operativno-komunikacijskog centra Bosne
i Hercegovine – 112. Sistem hitnih poziva 112 podrazumjeva jedan ili više dispečerskih
centara koji primaju hitne pozive, obrađuju podatke i vrše koordinaciju sa hitnim
službama. Međutim, do danas ovaj sistem nije postao funkcionalan u pravom smislu, iz
razloga što nije izvršeno zakonsko definisanje evropskog broja za hitne situacije 112, kao
jednog od brojeva za prijavu hitnih situacija u Bosni i Hercegovini, pored postojećih
brojeva policije (122), vatrogasnih jedinica (123), hitne pomoći (124), civilne zaštite (121)
i Auto-moto saveza (1282, 1285 i 1288). Jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112
je predviđen Nacrtom zakona o elektronskim komunikacijama iz jula 2014. godine, koji
do trenutka zaključenja ovog rada nije prošao zakonski propisane procedure usvajanja.
Trenutno važeći Zakon o komunikacijama iz 2003. godine, kao ni njegove izmjene i
dopune, ne tretira problematiku jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112. Od
strane Savjeta regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine, usvojeno je Pravilo 38/2008 koje obrađuje tematiku
plana brojeva za telefonske usluge u BiH. Članom 11. stav 1. navedenog Pravila, broj 112
je rezervisan kao standardni broj za hitne službe u BiH, dok se stavom 2. određuje
namjena, način korištenja i posebne obaveze operatera javne telefonske mreže u vezi sa
upotrebom broja 112, koje moraju biti uređene u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i
spašavanju, kao i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

Council Decision of 29. July 1991. on the introduction of a single European emergency call number,
91/396/EEC – “SOS emergency call”
3
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Treba imati u vidu činjenicu da je formiranjem Operativno-komunikacijskog centra
BiH-112 pri Ministarstvu bezbjednosti BiH urađen samo početni korak na uspostavljanju
sistema hitnih poziva 112. Operativno-komunikacijski centar BiH-112 u sklopu
Ministarstva bezbjednosti BiH zamišljen je kao centralno mjesto za vertikalnu i
horizontalnu razmjenu informacija između svih subjekata uključenih u sistem zaštite i
spašavanja unutar Bosne i Hercegovine, ali nije predviđen za obavljanje funkcije pozivnog
centra za prijave svih vrsta nesreća na teritoriji Bosne i Hercegovine. Tu ulogu bi trebali
da preuzmu entitetski centri, jedan ili više njih, na nivou svakog od entiteta u BiH –
Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Uspostavljanje ovih centara je u toku, što ukazuje na to da će se uskoro stvoriti tehnički
preduslovi za uvođenje sistema 112. U nastavku je dat šematski prikaz sistema zaštite i
spašavanja u BiH u odnosu na koji će se napraviti i funkcionalni model sistema 112.
Ministarstvo bezbjednosti BiH
Sektor za zaštitu i spašavanje
Operativno-komunikacijski centar BiH - 112

MUP Republike Srpske
Republička upravа
civilne zaštite

Federalna uprava civilne
zaštite Federacije BiH

Područna odjeljenja
civilne zaštite

Kantonalne uprave
civilne zaštiтe

Opštinske službe
civilne zaštiтe

Opštinske službe
civilne zaštiтe

Odjeljenje za javnu
bezbjednost
Brčko Distrikta BiH

Slika 1. Šematski prikaz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini

4.

USPOSTAVLJANJE SISTEMA HITNIH POZIVA 112 KAO PREDUSLOVA
ZA UVOĐENJE eCALL SISTEMA

eCall (emergency call – hitni poziv) je naziv za evropsku inicijativu koja ima za cilj
povećanje bezbjednosti u drumskom saobraćaju aktiviranjem telekomunikacijske usluge
automatskih hitnih poziva u slučaju saobraćajne nezgode. Ovaj sistem, koji je zvanično
definisan kao „Panevropski automatski hitni pozivni sistem u vozilima“, uključuje
ugradnju uređaja u vozilo koji kombinuje GSM i GPS funkciju te u slučaju nezgode, na
osnovu signala senzora sudara i aktivacije zračnih jastuka, automatski šalje hitni poziv na
broj 112. GPS modul uređaja prikuplja informacije o položaju vozila i šalje ih putem GSM
modula lokalnom dispečerskom centru za hitne slučajeve. Uređaj, osim prenosa podataka
o lokaciji vozila i aktivaciji zračnih jastuka, treba da posjeduje funkciju koja omogućava
komunikaciju dispečera sa unesrećenima u vozilu (Memišević et al, 2013:5).
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4.1.

Ciljevi EU u pogledu implementacije eCall sistema

Motivacija za uvođenje eCall sistema jeste smanjenje posljedica saobraćajnih nezgoda u
EU. Prema nekim procjenama, upotreba eCall sistema bi skratila vrijeme odziva hitnih službi
za više od 40 % u urbanim, a za 50 % u ruralnim područijma, čime bi na godišnjem nivou u
EU bilo moguće spasiti živote 2.500 ljudi i uštedjeti 26 milijardi €.
U potpunosti razvijen i testiran sistem podrazumijeva da sva novoproizvedena
putnička i laka dostavna vozila od 2015. godine imaju ugrađen uređaj koji će se automatski
aktivirati i obavijestiti hitne službe u slučaju saobraćajne nezgode. Puna primjena eCall
sistema zahtjeva saradnju javnih službi, automobilskih kompanija i operatora mobilne
telefonije te usklađenost eCall sistema svih članica EU. Primjera radi, eCall sistem u
vozilu koje dolazi iz Njemačke i koje učestvuje u saobraćajnoj nezgodi u Italiji, treba da
je u mogućnosti da pošalje hitni poziv 112 lokalnom dispečerskom centru u Italiji kako bi
se, što je moguće prije, pružila pomoć unesrećenim. Iz tih razloga, Evropska komisija je
2010. godine pokrenula HeERO4 projekat s ciljem pripreme za uvođenje eCall sistema.
Ovaj projekat treba da razvije i testira, kako eCall uređaje, tako i kompletan sistem
usklađivanja eCall sistema između članica EU. Projekat se provodi u devet evropskih
zemalja i to: Grčkoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Finskoj, Švedskoj, Češkoj Republici,
italiji, Rumuniji i Hrvatskoj. Navedeni projekat u Bosni i Hercegovini počeće sa
implementacijom u skorije vrijeme i to pristupanjem projektu HeERO (Memišević et al,
2013:6).
Ugradnja eCall sistema u vozila je obavezna za sva vozila koja će se prodavati na
tržištu Evropske unije od 2015. godine. Sistem eCall‐a omogućava univerzalan način
traženja i organizovanja pomoći u hitnim situacijama na nivou cijele Evrope, što bi kao
rezultat trebalo imati spašavanje ljudskih života, kroz bržu i efikasniju reakciju hitnih
službi spašavanja. Obzirom da je u Bosni i Hercegovini jedinstveni broj za hitne slučajeve
još uvijek "na čekanju", potrebno je preduzeti sve neophodne mjere koje bi omogućile
uvođenje broja 112 za hitne slučajeve u što skorije vrijeme, kako bi vozila sa ugrađenim
sistemom eCall mogla koristiti navedenu uslugu i na teritoriji Bosne i Hercegovine.
4.2.

Opcije politike u funkciji implementacije eCall sistema u EU

Tri opcije politike, koje je Evropska komisija predložila sa ciljem da se „ubrza“ puna
implementacija eCall sistema su:
1. Bez akcija EU - Ova opcija podrazumijeva da se ništa ne preduzima odnosno da je
EU dovoljno uradila lansiranjem jedinstvenog evropskog broja za hitne pozive 112 i
time omogućila da se i eCall kao dodatni servis nađe na tržištu.
2. Dobrovoljni pristup - Druga opcija politike sastoji se u pružanju podrške razvoju
zajedničkih evropskih standarda, sprovođenju eCall kampanje za podizanje svijesti i
dobrovoljnoj implementaciji eCall na bazi eCall Memoranduma o razumijevanju
(eCall MOU) i zajedničke politike definisane u okviru Direktive 2010/40/EU o ITS.
Prema izveštaju iz 2011. ova opcija, gledano od 2003. godine nije dala značajan
napredak u implementaciji eCall sistema.
3. Regulatorne mjere – Treća opcija podrazumijeva regulatorne obaveze vezane za
instaliranje standardne eCall opreme i to fabrički u svim vozilima u Evropi, počevši
sa određenim kategorijama, zatim definisanje pravila za rukovanje eCall sistemom u
4
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telekomunikacionim mrežama i uspostavljanje PSAP -a. Konkretno, regulatorni
instrumenti bi bili:
 Dodatak-izmjene regulatornog okvira o motornim vozilima (Direktiva
2007/46/EC);
 Preporuka mobilnim operatorima za podršku eCall rješenjima u okviru
Direktive o univerzalnom servisu (Direktiva 2002/22/EC);
 Prijedlog posebne Direktive o implementaciji eCall u skladu sa Direktivom
2010/40/EU o inteligentnim transportnim sistemima.
Na osnovu analize uticaja različitih opcija i studije Evropske Komisije, zaključak je da
treća opcija - regulatorne mjere daje najefikasnije rezultate i može se smatrati poželjnom
opcijom za implementaciju eCall sistema u EU. Ovakav pristup bi učinio eCall sistem
dostupnim svim građanima u Evropi i omogućio bi pun potencijal eCall sistema u
spašavanju života i ublažavanju povreda. Ovako implementiran eCall sistem
podrazumijeva fabrički ugrađen sistem u sva nova vozila u Evropi uz obezbjeđenje
potrebne opreme za telekomunikacione mreže i pozivne centre na osnovu postojećih
propisa i zajedničkih evropskih standarda i specifikacija. Opredjeljenje za ovu opciju
implicira obavezno uvođenje harmonizovanog interoperabilnog eCall servisa širom EU,
zasnovanog na broju 112 i panevropskim standardima razvijenim od strane evropskih
organizacija za standardizaciju, u svim vozilima u Evropi, uključujući i unapređenja u
domenu rada mobilnih operatera i pozivnih centara (Bojković et al, 2013:44).

5.

ZAKLJUČAK

Težnja za smanjenjem broja stradalih na putevima širom Evrope, podigla je sistem
spašavanja povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama u pogledu efikasnosti i kvaliteta na
vrlo visok nivo. Međutim, ako se govori o zaista efikasnom sistemu u smislu
pravovremenog odziva prilikom nastanka saobraćajne nezgode, uvijek postoji prostor za
poboljšanje i unapređenje ovog sistema.
Kada se dogodi saobraćajna nezgoda, važna je svaka sekunda kako bi se ljudski život
spasio i kako bi se posljedice povreda minimizirale. U tom slučaju je pravovremeni odziv
hitnih službi, uz efikasnu koordinaciju svih potrebnih aktivnosti, od presudnog značaja. U
skladu sa tim se od hitnih službi očekuje brzo odlučivanje, efikasno sprovođenje odluka
sa besprijekornom koordinacijom, efikasnom komunikacijom i dijeljenjem informacija sa
svim ostalim službama koje mogu pružiti podršku u slučaju nastanka saobraćajne nezgode.
Budući da je uspostavljanje jedinstvenog sistema hitnih poziva kompleksan problem,
koji je potrebno riješiti na državnom i entitetskom, odnosno kantonalnom nivou, lokalne
zajednice ne mogu uzeti aktivnije učešće u njegovom rješavanju. Međutim, uspostavljanje
sistema je od izuzetnog značaja za sve stanovnike Bosne i Hercegovine, a samim tim i za
lokalne zajednice. Pravovremeni odziv na prijavu saobraćajne nezgode bilo koje vrste, kao
i kvalitetno upravljanje incidentnom situacijom umnogome doprinosi ublažavanju
posljedica nezgode. Samim tim se smanjuje vrijeme odziva hitnih službi u lokalnoj
zajednici, omogućava lakše angažovanje dodatnih snaga sa viših nivoa, što u konačnici
dovodi do smanjenja broja stradalih na putevima.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina, kao potpisnica Moskovske deklaracije o
bezbjednosti saobraćaja, pristupila provođenju Globalnog plana Decenije akcije
bezbjednosti saobraćaja na putevima za period 2011-2020, gdje se kao jedan od prioriteta
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postavlja odziv i zbrinjavanje nakon nastanka saobraćajne nezgode uz implementaciju
sistema hitnih poziva - 112, bilo bi neophodno da se u što skorije vrijeme pristupi
rješavanju ovog problema, kako u legislativnom, tako i u funkcionalnom smislu.
Budućnost u pogledu pravovremenog odziva hitnih službi u Bosni i Hercegovini
postaje predvidiva, ali samo kroz zajedničko planiranje, finansiranje, izgradnju i
upravljanje komunikacionih interoperabilnih sistema hitnih službi koji mogu postati
ostvarivi u interesu i na zadovoljstvo svih.

6.
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