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Резиме: Предузимањем превентивних мера у саобраћају жели се смањити број саобраћајних
незгода и њихових последица. Дефинисањем појма „зона школе“ законодавац је желео да
повећа безбедност младих и деце на месту где се иста налазе у великом броју. Предмет овог
рада је неуређење зоне школе у делу Врања где се налазе две средње школе, што представља
директно угрожавање преко 1.000 ученика. Циљ рада је да приказивањем анализа
саобраћајних незгода у околини школа и постављене саобраћајне сигнализације, као и
мерењем брзине кретања возила на булевару на којем се налазе школе, укаже на угроженост
ученика. Велики број саобраћајних незгода са тежим последицама и велики број возача који
возе брзином већом од 30 km/h указује на величину проблема у самом центру града. У
закључку аутори рада предлажу да се са резултатима истраживања упознају надлежни
органи, како би се заједничким предузимањем мера смањила угроженост ученика, покрене
поступак уређења зоне школе и смањи број саобраћајних незгода.
Кључне речи: Зона школе, саобраћајне незгоде, млади
Abstract: By undertaking precautions in traffic, the aim is to reduce the number of traffic accidents
and consequences. Defining the concept of “school areas”, legislator wanted to increase the safety
of youth and children in a place where they are located in a large number. Subject of this thesis is
unregulated school area in the part of Vranje, where there are three high schools, which represents
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a direct threat to over 1,000 students. The aim of this thesis is to point out on the vulnerability of
students by analyzing traffic accidents near schools and set up traffic signs, as well as the
measurement of vehicles speed on the boulevard where the schools are located. A great number of
traffic accidents with severe consequences and a huge number of drivers driving at speeds exceeding
30 km/h indicate the magnitude of the problem in the city center. In conclusion, the authors suggest
that the competent authorities are to be familiarized with results of the research, in order to reduce
the vulnerability of students by jointly taking measures, initiating the process of regulating the
school area and reducing the number of traffic accidents.
Keywords: school zones, traffic accidents, young people

1.

УВОД

Прекорачење брзине и неприлагођена брзина су један од највећих проблема
безбедности саобраћаја у свету, па и код нас. Вожња брзином већом од дозвољене
је један од основних фактора ризика у саобраћају, који подједнако утиче како на
број саобраћајних незгода, тако и на тежину повреда насталих у тим незгодама. У
2017. години због прекорачења брзине и неприлагођене брзине, као утицајних
фактора догађања саобраћајних незгода у Србији је погинуло 307 лица (53,02%) од
579 колико је погинуло у свим незгодама (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/
analize-i-istrazivanja/baza-podataka, 04.03.2019.). Небезбедна брзина је, по правилу, у
директној вези са непоштовањем ограничења брзине, док је неприлагођена брзина
у вези са брзином која није одговарајућа тренутним условима одвијања саобраћаја
(временски услови, прегледност, услови саобраћајног тока и сл.).
Анализе саобраћајних незгода у целом свету показују велико учешће младих у
саобраћајним незгодама. На путевима Републике Србије у 2017. години у својству
пешака погинуло је 5 детета старости до 14 година и 4 младих старости 15-24
година. Из ове две категорије лакше и теже је повређено 1.014 пешака
(http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/baza-podataka, 04.03.
2019.). Један од највећих проблема јесте њихова безбедност у зони школе, зато што
највећи број пешака као учесника у саобраћају чине млади односно ученици. Циљ
рада је да приказивањем анализе спроведеног истраживања, постављене
саобраћајне сигнализације, као и мерењем брзине кретања возила на булевару на
којем се налазе школе, укаже на угроженост ученика.
Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, и
као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и техничким
средствима за безбедно одвијање саобраћаја (Закон о безбедности саобраћаја на
путевима, чл. 163).
Врање као град има велики проблем са безбедношћу пешака, поготово ученика
који велики део времена проводе у околини школе. По статистичком извештају
Агенције за безбедност саобраћаја од 2013. до 2017. године, у Врању је погинуло 6
пешака, што чини 32% погинулих лица. Број повређених пешака у Врању је у овом
петогодишњем периоду био 165, што чини 24% повређених лица у саобраћајним
незгодама (Агенција за безбедност саобраћаја, Извештај о основним показатељима
стања безбедности саобраћаја у периоду од 2013. до 2017. године – Град Врање, 5).
Булевар АВНОЈ-а на коме се налазе две средње школе (Техничка школа и средња
привредно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић”) са око 1.000 ђака је једна од
најпрометнијих улица у граду.
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Поред ове две средње школе, на 150 метара од истих се налази и основна школа
„Радоје Домановић“ са 900 ученика. У периоду од 2015.-2017. године на делу пута
где се налазе школе догодило се по 6 саобраћајних незгода са повређеним лицима и
материјалном штетом.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У спроведеним истраживањима, примењене су дефинисане методе праћења
индикатора безбедности саобраћаја (IBS) објављене од стране Агенције за
безбедност саобраћаја. Мерење брзине возила је спроведено по упутствима и
препорукама датим у овој публикацији, извршена је анализа и преглед постављене
саобраћајне сигнализације у зони школе, техничких средстава неопходних за
безбедно одвијање саобраћаја у зони школе и извршена је анализа ставова ученика
и старијих лица анкетним истраживањем.
Деоница пута поред које се налазе две средње школе налази се на државном путу
IIA реда број 227. Међутим, представници ЈП „Путева Србије“ нису могли са
локалном самоуправом дефинисати који део овог пута (ширина 15 метара) је
надлежност тог ЈП а који у надлежности града Врања, јер је пут на том делу доста
шири у односу на ширину приликом уласка у град.
За истраживање је коришћен ручни радарски уређај „BushnellSpeedsterII“ на
основу кога је евидентирана брзина кретања возила уз одступања од +/-2 km/h. У
циљу добијања што реалнијих резултата, истраживање је спроведено у тајности,
како се не би скретала пажња возача и пролазника. Снимање је вршено у три фазе
током целог дана у временским периодима: 07:30-10:30, 13:30-16:30, 19:00-21:00 у
време највеће фреквенције ђака.
Мерење индикатора безбедности саобраћаја за брзину су израчунати и
приказани као:
• Мање и једнако до 30 km/h.
• Више од 30 km/h.
• Средња брзина (km/h).
• 85-ти перцентил.
• Просечна брзина кретања возила која су прекорачила ограничење
брзине (km/h).
• Проценат прекорачење брзине за најмање 10 km/h.
Мерење брзине возила вршено је у Врању, на локацији у насељу, у улици
Булевара Авној-а (слика 1.) дана 12.12.2018. године. Ограничење брзине се
разликује у коловозним тракама поред школе. На коловозној траци непосредно
поред школе је саобраћајним знаком II-30 брзина ограничена на 30 km/h. Међутим
на другој коловозној траци, због непрописног постављања саобраћајног знака за
ограничење брзине од 30 km/h (постављен непосредно испред раскрснице и важи
само до раскрснице али не и поред школе, a постављен је и испод некадашњег знака
обавештења) брзина је општим ограничењем за насеље ограничена на 50 km/h.
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Место
радара

Саобраћајни
знак II-30

Смер: А
Саобраћајни
знак II-30

ОСНОВНА
ШКОЛА

СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ

Локација зона школе на Булевару Авној-а, места на којима је постављена
вертикална саобраћајна сигнализација и смерови према којима је мерена брзина кретања
возила

Због овога је мерење вршено само у смеру где је поред школе ограничење брзине
кретања 30 km/h.

1

2

Место постављене саобраћајне сигнализације 1.- саобраћајни знак
ограничење брзине постављен непосредно испред раскрснице, 2. - видљиви трагови
оштећења коловоза на месту где су постављени па уклоњени успоривачи саобраћаја

Укупан број уочених (снимњених) возила износи 1.068. Евидентиране су брзине
900 путничких аутомобила, остали део узорка чине комерцијална возила, односно
52 тешка теретна возила и 116 аутобуса.
Техничка средства за повећање безбедности саобраћаја у зони школе некад су
постојала и то само успоривачи саобраћаја, али су они уклоњени. У околини школе
не постоји нити заштитна ограда за пешаке која би штитила пешаке од возила,
осветљење пешачких прелаза, стубови, саобраћајне платформе, па чак ни основни
знак „зона школе“ III-28.
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Поред мерења брзине, вршено је и анкетирање пролазника. Анкетирање је
вршено од стране ученика Техничке школе. У анкети је учествовало 99 испитаника
и то 53 мушког и 46 женског пола. Највише испитаника (68%) је старости 17-19
година, док су остала лица старости од 32-55 година. Анкета је садржала 11 питања,
са понуђеним одговорима, али и са могућношћу и дописивања одговора.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати мерења брзине возила

Укупан број уочених (снимљених) возила износи 1.068. Евидентиране су брзине
900 путничких аутомобила, остали део узорка чине комерцијална возила, односно
52 тешка теретна возила и 116 аутобуса.
Табела 1. Приказ резултата истраживања мерења брзине у околини школе
Улица Булевар Авноја
Kатегорија возила
Путничко в.
Теретно в.
Укупно - 1068 возила
Број
%
Број
%
3
0,3
4
7,7
Брзина је мања од 30 km/h
897
99,7
48
92,3
Брзина је већа од 30 km/h
48
41
Средња брзина кретања (km/h)
56
49
85-ти перцентил
Просечна брзина возила која су
47,68
42,28
прекорачили ограничење брзине
(km/h)
Прекорачење брзине за најмање
10 km/h

682

75,8

25

48,1

Аутобус
Број
%
2
1,7
114
98,3
44
51
44,55
80

Највећи број узорка чине путнички аутомобили. Из табеле су видљиве реалне
брзине кретања возила у околини школе на Булевару Авној-а. Из резултата се може
закључити да чак 99,7% возача путничких аутомобила (897) прекорачује брзину од
30 km/h. Код комерцијалних возила односно тешких теретних возила прекорачење
брзине је нешто мање, тачније нешто преко 90% возача теретних возила прекорачује
брзину. Возачи аутобуса такође у скоро 99% случајева прекорачују брзину од 30
km/h.
Из следећег графичког приказа закључујемо да у зависности од врсте возила
имамо добијене различите параметре средњих, просечних и максималних брзина.
Када је реч о брзини само путничких возила, занимљиво је поменути податак да је
највећа брзина кретања путничких возила износила 93 km/h. Што се тиче аутобуса,
највећа измерена брзина била је чак 72 km/h. Прекорачења су превелика, што
представља велику опасност по пешаке а тиме и ученике у околини школе.
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V (km/h)

100

93

80
60

48 47,68

72

59

44 44,55

41 42,28

40
20
0

Путничка в.

Теретна в.

Аутобуси

Maksimalna
(km/h)
Максимална
брзина
(km/h)
PA brzina
TTV
BUS
Srednja
brzina
(km/h)
Средња
брзина
(km/h)
Просечна
брзина
возила
која
су прекорачила
30 km/h
Prosečna
brzina
vozila
koja su
prekoračila
ograničenje
(km/h)
Графички приказ брзине кретања возила у зависности од врсте возила

3.2.

Резултати анкетирања ученика и осталих учесника у саобраћају у
околини школе

Одговори о мишљењу за свој степен безбедности су дати на слици 4. Уколико
би се гледали сви резултати, нешто преко 30% испитаника се не осећа безбедно, а
нешто преко 40% испитаника се не осећа безбедно у довољној мери. Збирно
гледајући ова два одговора, скоро 3/4 испитаника се не осећа безбедно у већем или
мањем обиму. Жене се издвајају са нешто већим процентом незадовољства.

%

Да ли се осећате безбедно као учесник у саобраћају у
околини школе?
50,94

60,00
40,00

28,26
24,53

32,61

39,13
24,53

20,00
0,00

Мушкарци
Жене

Да

Не у
довољној
мери

Не

Процентуални приказ датих одговора на прво питање из анкете

Да је добро постављена саобраћајна сигнализација око школе мисли само 1/3
испитаника. Гледајући стање сигнализације са стручне стране и овај проценат је
велики. Готово да нема разлике у одговорима када су пол и старост у питању.
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Позитивно мишљење о постављеној саобраћајној инфраструктури има само 12%
испитаника, што је нажалост реално. Само 3% мушкараца и 21% жена има
позитивно мишљење.
На питање да ли би поштовали непрописно постављену саобраћајну
сигнализацију (што је и чињенично стање у једној траци), позитиван одговор је дало
нешто преко 55% испитаника, без разлике у полу и старости.
У циљу повећања безбедности ђака, 77,78% испитаника предлаже постављање
успоривача, 52,53% предлаже постављање заштитне ограде, а 44% предлаже
повећање контроле од стране саобраћајне полиције. Остале мере су имале мањи
проценат. Рад на едукацији ученика предложило је 32% жена и 24% мушкараца. Код
овог питања испитаници су могли заокружити више одговора.
Од укупног броја испитаника, њих 8 (6 жена и 2 мушкарца) су на територији
града учествовали у саобраћајним незгодама. У тим незгодама је једно лице
погинуло, по три су теже и лакше повређена, док је у две незгоде причињена
материјална штета. Нешто преко 8% испитаника који су учествовали у незгодама је
велики број, али је позитивно јер се баш чуло мишљење и учесника незгоде.
У опасним саобраћајним ситуацијама у близини школе, које се нису завршиле
незгодом, учествовало је 13 мушкараца и 10 жена, тј. скоро 1/4 испитаника. Ово је
такође велики проценат. Највећи број њих је учествовао као пешак и до опасне
ситуације је дошло због непоштовања пешака на пешачком прелазу од стране возача
аутомобила. Један од испитаника је изјавио „Прелазак на пешачки је могао "скупо"
да ме кошта“.
На питање да ли возачи у околини школе поштују саобраћајне прописе, скоро
60% испитаника је заокружило одговор „како ко“, док је 30% одговорило одрично.
Нажалост, збир процената ових одговора, јер се и код једног и другог испитаници
негативно изражавају према поштовању прописа, говори да скоро 9 од 10 возача
непоштује прописе. Скоро 3/4 испитаника је изјавило да је прекорачење брзине
највећи проблем.
Код процењивања просечне брзине којом се крећу возила, скоро 50% испитаника
је изјавило да је то од 31-50 km/h, 30% је изјавило да је то од 51-70 km/h, а по 10%
испитаника је изјавило да је то преко 70 km/h тј. испод 30 km/h.
Испитаници су се изјашњавали и о категоријама лица која највише крше
прописе. Младе возаче је преко трећина испитаника означило као категорију која
највише крши прописе. Таксисте је означило нешто преко четвртина испитаника, а
10% испитаника је изјавило да сви крше прописе.
Питањем 11 се желело чути мишљење испитаника колико возача прекорачује
брзину од 30 km/h. Резултати су дати на слици 5. Нажалост, највећи број одговора
је био за 50 и више процената. Део анкетираних је изјавило да сви прекорачују
брзину, што је велика опасност по ђаке.
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По Вама, колико процената возача прекорачује брзину у близини
школе од 30 km/h?
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Процентуални приказ датих одговора на последње питање из анкете

4.

ДИСКУСИЈА

Сагледавајући резултате анкете, као и резултате мерења брзине, долазимо до
резултата који нам говоре о великој угрожености ученика школе. Питањем да ли
возачи у зони школе поштују саобраћајне прописе, добили смо у 90% случаја
негативан одговор. Да је овај податак тачан, говори и податак са мерења брзине да
је само три возача од 900 путничких возила којима је мерена брзина испоштовало
ово ограничење брзине, као и два од 116 возача аутобуса којима је мерена брзина.
Средња измерена брзина од 42-48 km/h нам говори да возачи брзину прекорачују
готово за 60%. Овог податка су свесни и испитаници, па је њих нешто преко 62%
изјавило да возачи за 60 и више процената прекорачују брзину од 30 km/h.
Незнање испитаника, као и лица која су постављала саобраћајну сигнализацију
довело је до сазнања, да иако лоше постављена саобраћајна сигнализација у једном
смеру поред школе, возачи испитаници су уверени да је у обе коловозне траке
ограничење брзине 30 km/h.
Жене као „слабији“ пол су у доста већем броју (40%) изјавиле да се не осећају
безбедно у саобраћају у односу на мушкарце (око 24%). Пре свега због незнања, јер
део испитаника нема положен возачки испит, у 21% случајева жене су изјавиле да
су задовољне целокупном постављеном саобраћајном сигнализацијом, за разлику
од само 3% мушкараца. Сагледавајући стање саобраћајне сигнализације, доста
тачније одговоре су дали мушкарци.
Позитиван податак је да су након одговарања на пар питања, испитаници можда
и понуђеним одговорима били приморани да схвате да у уређењу околине школе
недостаје доста тога. Тако је више од 3/4 испитаника предложило постављање
успоривача саобраћаја, нешто преко половине испитаника предлаже постављање
заштитне ограде, а 44% предлаже повећање контроле од стране саобраћајне
полиције. То су можда и најважније мере које могу побољшати безбедност деце у
саобраћају а то су испитаници и препознали.
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Податак који забрињава али који је био и очекиван је да су испитаници мишљења
да највеће прекорачење брзине остварују млади возачи, као и таксисти. Млади се
често због показивања у друштву доказују вожњом већом брзином од дозвољене.
Близина три школе, велики број ученика поред булевара и млади за воланом може
бити велики проблем.
С обзиром на правац простирања пута поред школа, постојање четири
саобраћајне траке, можда је и очекиван податак да је у свих 6 незгода кретање
небезбедном брзином био узрок дешавања саобраћајних незгода у периоду од 2015.2017. године.
5.

ЗАКЉУЧАК

Безбедност деце и младих требала би бити приоритет свих лица који на било који
начин имају додира и утицаја на безбедност саобраћаја.
У случају две средње школе у Врању са преко 1.000 ђака, као и непосредне
близине основне школе са око 900 ђака, проблем угрожености ђака је доста изражен.
Поред ове две школе пролази државни пут чији је управљач ЈП „Путеви Србије“.
Међутим, локална самоуправа и ово ЈП често не успевају пронаћи заједнички језик
и дефинисати своје обавезе.
Постављање успоривача саобраћаја на том путу од стране локалне самоуправе а
без сагласности ЈП „Путеви Србије“, довео је до тога да исти буду уклоњени а
коловозни застор на том делу оштећен.
Ко је овде на добитку? Нико, али су ђаци и остали пешаци угрожени.
Уређење зоне школе у околини ових средњих школа није завршено. Управљач
пута је желео у ранијем периоду да поред школа ограничи брзину на 30 km/h али је
то урадио нестручно, те ограничење у једној коловозној траци и не важи.
Постављањем саобраћајног знака за ограничење брзине испред саме раскрснице,
чиме је важност знака само до раскрснице а не и поред школа које се налазе након
раскрснице, само се додатно угрожава безбедност деце. Можда и једина добра ствар
у овим истраживањима је да испитаници-возачи мисле да је ограничење брзине и на
том делу пута 30 km/h.
Међутим и поред тог сазнања, чак 99,15% возача прекорачује брзину од 30 km/h.
Само 9 возила, од 1.068 за колико је измерена брзина, су се кретала брзином мањом
од 30 km/h. Измерена брзина од чак 93 km/h једног путничког возила и 72 km/h
једног аутобуса и то током дана када су деца у школи и када је највећа фреквенција
ђака, нам говори да на овом делу пута је само питање времена када ће доћи до неке
незгоде у којој ће неко и настрадати.
Укупно 6 незгода које су се догодиле у периоду од 2015.-2017. године, после
свих ових резултата мерења брзине и анкетирања, можда и не представља велики
број. Ако се на то дода податак да ђаци често и у току наставе прелазе овај државни
пут, како би држали часове физичког на спортским теренима са друге стране пута,
може се рећи да је срећа што није било више незгода.
Овакав проблем вероватно није јединствен у Србији. Како решити проблем
сарадње локалне самоуправе и ЈП „Путеви Србије“ на местима где државни путеви
пролазе кроз насеље?
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Циљ свих мора бити повећање безбедности учесника у саобраћају а пре свега
младих. У Стратегији безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије
дефинисано је начело заштите младих: „Безбедност младих у саобраћају прати се са
посебном пажњом и ради безбедности младих предузимају се посебне мере“.
Ово начело мора бити водиља. Пре свега се мора урадити пројекат саобраћајног
уређења зоне школе, уз прибављање свих потребних сагласности и решења.
Финансирање реализације пројекта ће сигурно бити проблем, али се договором и тај
проблем може решити.
Да ли треба чекати да неки ученик страда да би се усагласила мишљења ЈП
„Путеви Србије“ и локалне самоуправе? Вероватно не.
Живот сваког грађанина изгубљен у саобраћају нема цену, а посебно младог
човека пред којим је цео живот. Потрудимо се да не бројимо жртве већ да
превентивном решимо велики проблем.
6.
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